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জুম্মা! লাহেবের উদ্যান-বাটা 

( কুহেলী ও সধিগণ) 

তৈরব মিশ্র-যৎ। 

কুহেলী ।-- বাশীর সুরে ঘুম ভাঙ্গালে কে। 
( তাঁর) করুণ কঠিন তান বুকে বেজেছে ॥ 
সরম নিয়েছে লুটে; মরম গিয়েছে টুটে, 
অকুলে আহ্ুলা জেনে বলহারা করেছে। 

নিশ্য়ই এ ইমামের বংশীধ্বনি ! নইলে এ প্রভাতে 

কে আর আমার বাতায়ন-পথে বাঁশী বাজিয়ে আমার ৮ 

তাঙ্গাবে? নিশ্চয়ই এ ইমাম! 



২ রঙ্গিল। 

মেহেরা ।-ইমাম--ইমাম-ইমাম! তোমার যেমন খেতে 

ইমাম, শুতে ইমাম, বসতে ইমাম, দাঁড়াতে ইমাম | 
সকালবেলা ঘুম তাঙ্গালে কে--না ইমাম! তারতে| 
আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই! ও ঘুমের থোরে স্বপ্ন 
দেখেছ। 

কুহেলী।_না সই, এ স্বপ্ন নয়? আমি সত্যই শুনিছি, পাখীর 
কলবঙ্কারের সঙ্গে স্বর মিশিয়ে আমার ইমাম আমার 

শিয়রে এই বাতায়নের নীচে দাড়িয়ে বাণী বাঁজিয়েছে। 
তোরা দেখ নিশ্চই সে এখনও এই উদ্ভানে আছে। 

মেহের। |-আমরাও বলছি, এ নিশ্চয়ই তোমার বাতিকের 

খেয়াল! সেআবার এ বাগানে ঢুকবে? পেদ্িন যে 
অপমান ঝরে তোমার বাপ তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে, 

তার যদি এতটুকু মানের ভয় থাকে, তাহ'লে সে কি 
আর এখানে পা দেবে? 

ভৈরবী-্কাওয়ালী। 

কুহেলী।-- অপমানে মানা কি মানে। 

সাধ ক'রে যে কুল ছেড়েছে, (সে) ভয় রাখে কি তুফান 

_ ষেচে প্রাণ পরে গেছে, 

ফণীর মাল! গলে বেড়েছে, 

(তার) মান টুটেছে, সাধ ঘুচেছে, প্রাণ ছুটেছে একটানে ॥ 

মেহেরা।-বেশ। . তোমার যদি বিশ্বীস সে এখনও এ বাগানে 
আছে, ভাহ'লে আমাদের আর খূজে দেখতে “হবে 
কেন, সে আপনি এসে খুজে নেবে। কিন্তু দেখ ইমামকে 
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নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করে লাভ কি? তোমার বাপ 
তো তার নামে হাড়ে চটা। তুমি ইযায ইমায ক'রে, 
ক্ষেপে উঠেছ। তোমার বাপ তো বদর মিঞার সঙ্গে 

তোমার বিয়ে দেবার সমস্ত বশোবস্ত করেছেন। এ 

নিক্ষ্ন প্রণঘ্বের উচ্ছাস লাত কি? 
কুহ্লী।--লাত কি তা জানিনা, লাভ লোকসান খতিয়ে তো 

ভাঙবাসিনি! আমার মা নাই, তোরা আমার বাল্য- 
সহচরী, আমার মনের ব্যথ! বুঝিস, তোরাই আমায় 

বল্ আমি কি করব। বাবার পায়ে ধরে বলেছি, 

দাদাও আমার হ'য়ে বাবাকে কত বুঝিয়েছেন, কিন্ত 

তার এ এক কথা! তিনি বলেন--ইমাম দরিদ্র, তার 

সঙ্গে আমার বিয়ে হতেই পারেন।| আর বদর মিঞা, 

শ্রেষ্ঠ ধনী, কাজেই আমার স্বামী হবার যোগ্য। কালই 
আমাদের বিষের দিন স্থির করেছেন। কি করি, আমি 

তো. ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছিনি। 
মেহেরা|--আমরা কি বলব বল? 

বিভাস-_খেষ)া। 

তবে সাধ ক'রে নিয়েছ শেল বুক গেতে। 

( এখন) ভুঁজু দেখে ভয় করোনা, হবেই কিছু সইতে | 
কিছু লাগুনা কিছু গঞ্জনা, ক্ষণে মিলন আবেশ, 

্ ক্ষণে বিরহ বেদন1-- 

যৌবনে তোর বাদ সেখেছে, লীবন শুধু কাদিতে | 



৪. রঙ্গিল। 

(ইমামের প্রবেশ) 
সুরফেরতা--তালফেরতা। 

ইমাম 1-- করুণা-নয়নে বারেক ফিরিয়া চাও। 
ভিখারীর বেশে বসি দ্বারদেশে, 

একবার দেখা দিয়ে পরাণ জুড়াও। 
কুহেশী।-. এহিয়া তোমায়। .. আমি যে তোমার, 

| তোমারি হৃদয় হদে তুলে নাও | 
সখিগণ |. ফোট-ফোট কলি, আর কেন অলি 

ছল ক'রে মিছে সোহাগ বাড়াও। 
নেপথ্যে ভুন্মা | ছুর/হ বেরো, একিরে বজ্জাত ! 

! কোথাকার গাজী, ডাঁক তো রে কাজী, 
| কৌথৎকা লোয়াও হোৎকারে করি কুপোকাধ। 
সখিগণ।--নিতে প্রাণ মান থাকেনা) পাঁলাও নাগর পালাও গাঁলাও | 
জুদ়্11--- জাহাম্নমে দিচ্ছি তোর ছন্দ-বন্ধ গান, 

তুই বেটা চোরের ধাড়ী নাইক তোর সমান, 
চ'লে যা, নইলে কেন হবি অগমান, 
কথাত নয়তো বেঠিক--এ মরদ কি বাচ! 

সথিগণ।-- হালে আর পায়না পানি, সরে যাও সয়ে যাও | 

দ্বিতীয় দৃশ্য 
রাজপথ 

(আমেদ ও ফৈসুদ্দীনের প্রবেশ) 
কৈন্ু।-আমি বলছিলেম কি. হু, হপ্ডায় নিদেন এক ঘটা . 

কারে ঘুমোলেও-_ 



প্র 5) 
| আমেদ।_ চুপ কর্ ও 1 ঘুষের নাম নামার কাছে কলি রর 
. কফৈজু।-আরে ছ্যা ছ্যা-থুম? ভদ্রলোক সারারাত এর... 

| কানাচে, ওর কানাচে, ওর, জানলার নীচে, তার ও 
পাঁচীলের ধারে টো টো করে বেড়াবে।। ঘুমটা নেহাত 

 ছোটলোকের একচেটে ! গাধার মতন খাটবে, মোষের ্  
মতন তোপ ভোস করে ঘুমোরে। আরে ছ্যাঃ! 
বুম নয়-ঘুম নয়--আমি বলছিলেম কি, ভদ্র-আনা 
হিসেবে একটু ঝিমোন-- 

আমেদ তে চুপ কর।-হার জুহেলী! নির্দয় নিুর_ | 

দি তুমি জানতে যে তুমিই আমার বিঝ্ামের অন্তরায়! 

বারি ্গতঃ) হায়! আমারও! | | 

আমেদ।--সহত্র বিপদ তুচ্ছ ক'রে আমি তোমায় বিপদ থেকে 

উদ্ধার করতে গেলেম_-তুমি আমার পানে একবার 
ফিরেও চাইলেন! ! উপেক্ষায় আমায়. তাড়িয়ে দিলে! 
ভালবাস|? আমার বিশ্বাস। তুমি আমার ভালবাসনা |. 

ফৈজু।-(শ্বগতঃ) আমারো তাই পৃরো বিশ্বাপ! 
55 বিচিত্র উপাদানে জুহেলীর হৃদয় গড়া তা 
বুঝতে পাল্লেমনা। আমায় দেখে সে বিরজির তঙ্গীতে 

চলে খায় উদ্ধতা রমণীর, স্থায় পদে পদে আমার 
উপেক্ষা করে, তার দৃষ্টিতে ঘা মাখানো, তার হাসিতে__ 
না, দে কথ! আর মনে কা'রবন|!. সেই বিশ্বাধরের 
ইযুখভিন্ন ও্ঠপরান্তে কণ. বিকদিত মধুর হাসি-_আমার | 
পক্ষে নিদাদের বন্তুল্য! আমি মরে যার-আমি 
অরে যাব--যদি তাকে.না পাই !... | 



টা. ্ রঈলা | 
্ জা হগতঃ ) এ এক ধগিকেইছে তো মেরে রেখেছে! 

| কলিঙ্গড়া__আড়খেমটা। 
..... প্রেছের ধাজা যায়না বোঝা বিদ্ঘুটে তার ব্যবহার | 

দোষগুলো তার গুণে ঈীড়ায়, উলৃটো বিচার বিধাতার | 
দে রাগলে দেখি অনরাগ, চোখ রাঙ্গালে নয়ন-বাণ, 

গরবে কয়না কথা, বুক ব্যথ ( তবু) যনে করি অভিমান, 

শাল খেয়ে বন বাড়ে বুকে, গঞ্জন! গলার হার! 

1 পি্ীতের ) মিষ্ট তেতো যায়না বোঝা, বদলে দেয় সে মুখের তার ॥ 

 ফষন্তু এই যে ইমাম দাহেব এইদিকেই আদছেন। 
আমেদ।-তুই বাড়ী যা, আমি এখনি যাচ্ছি? 
সি রা থগতঃ ) হায়রে হাি এ 

এ এ রান | 

€ ইসা প্রবেশ ). 4 
আমেদ ইমাম! ফৈভুর মুখে শুনলে ভোরেই ভুমি আমাদের 

| বাড়ী গেছলে; বাবা উঠেছেন দেখলে? . 

ইমাম 1-শুধু উঠেছেন? আমার গান গুনে গজরাচ্ছেন ্ 
০. এত সকালে ধে?ব্যাপারখানাকি? 
মেদ তোমাকে কি বলিনি যে কোর, বাপ আর তার 

..:.- বিমাতা কাল টি দরবেশের আশ্রমে পাঠাবার 
| খাবা করেছেন? 2 
ইমাম ।-_-কেন?, টি 
রি 1 ভুহেলীকে ভার পৈতৃক সম্পত্তি থেকে নন কারে 

কাদের এ পঙ্গের ছেলেটা যাতে, দের বিষয়ের, পুর্ন 
অধিকারী হয়, এইজন্য ।. 
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আমেদ।--এই খবর পেয়ে আমি রা চর, সংগ্রহ কারে 
_. জুমেলীর বাড়ীতে যাই. তার দাসীকে অর্থে বশ কৈ 

জুষেলীর ঘরে যাই-গিয়ে দেখি কুমেলী কাদছে। |). 
ইমাম।--নুখী তুমি আমেদ ভাই, তুমিই সখী! !. ্ 
আমেদ।_রোসো, আগে শেষটা শোন। রাৰ্রে ছরী কারে 
তার পরে প্রবেশ করেছি বলে, একটা বামায়েস মে 

করে সে ঘ্বণায় মুখ 5 নিশে। | 

ইমাম ।--বটে? তারপর? 

আমেদ তারপর চোখ জারি: বললে পকুমি ৫ চোর! ঢোকে 

মতন আমার ঘরে এসেছ, এখনি বেরিয়ে যাও নইলে 
মাকে ডাকব, বাবাকে ভাকব । ্ | 

ইমাম ।-তুমি কিকরলে? 

আমেদ ।--মামি পালিয়ে আদতে পথ পেবেঘনা। 

ইমাম /-কিছু বল্পেনা? | কা 
আমেদ না ভাই, তাকে আর বি করতে সহ 

| করলেমনা। | চি 

টার তাহলে ভদ্রতা দেখান হয়েছে বতে হবে। 
আমেদ।-কি রকম? না 2 

ইমাম ।-তোমার পক্ষে নয়, , তার পক্ষে। (ভাগ, যে গবীট নি 
.. দরজা খুলেছিলে সে চাঁবীটা কি করণে? নিঙ্গে এলে? .. 
আমে ।--না তাড়াতাড়ি আর আনতে: পারলেমনা, ফেলে 
.. এলেম। আমি বেরিয়ে আসতেই দাসীটা চাবী খুলে 

নিয়ে ব্বাখলে। 



ই, ৮৭ রা্গলা, 
ইমাম টি হাঃ তবে আর যায় কোথা! যখন চাবী রেখেছে, 
২.) তখন-সে তোমার জন্ত বাড়ী থেকে পালাবে, নিশ্চয়। 
.. ;. আমার শিরজামিন! 
- আমেদ।--ই | পালাবে_ আমার প্রতিন্দীকে হী করতে ! 
তার ব্যবহারে আমার মন এত বিচলিত, যে আমি আজ 

সকলকেই সন্দেহের চক্ষে দেখছি। ইমাম! তুমি না 
একপময়ে তাকে ভাল বেসেছিলে? একসময়ে তুমি না 
তাকে স্বর্গের হুরী বলে মনে করতে-যেমন আমি 

এখন মনে করি? | 
ইমাম -. হা, আমি তাকে ভাল বেসেছিলেম। রর ষখন 

| টি সে আমায় তাল ধাসেনা, তখন তার সুন্দর মুখ 
.কুৎপিৎ বলে মনে হ'ল। এ ছাঁড়ী, আমেদ, তুমি তো 
 জান-তোমার ভগ্ীই এখন আমার ভালবাসার পাত্রী। 
তুমি আমায় সাহাথ্য কর, তাহ লে তোমার ভালবাসার 
পথে আর আমি কখন কণ্টক হ্বনা রঃ | 

আখের আমাদের বংশের সম্মান বজায় রেখে যতদূর পারা 
যায়, আমি তোমার সাহায্য করব। কিন্তু কুহেলীকে 

নিয়ে তুমি ষে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ ফুবের সে কাছে ূ 
আছি নই। ও | 

মগ কিন্তু কুহেনী যদি গলির এসে তোমায় ধহ করে, 
তাহ'লে তুমি কি কর? এ প১%% 

আমের সে কথা ছেড়ে দাও) কাল যে. নর শোর 
করে দরবেশের আশ্রমে পাঠাবে, ঙার কি. ্ 

ইমাম 1 মামারও বিপদ তোমার চেয়ে কিছু কম নম পা 



প্রথম অঙ্ক | ৯. 

তোমার বাপ বদরুদ্দিন মিঞার সঙ্গে কাল কুহেলীর 
বিবাহ দেবেন স্থির করেছেম তা তো শুনেছ? এস, 

আমর! ছ'জনে একটা উপায় ঠাওরাই, যাতে আমাদের 
প্রণয়ের বাধ! সরাতে পারি। . 
আমেদ।--এখন নয় তাই, আমায় এখনি একবার বাড়ী যেতে 

হবে। 

ইমাম ।--তবে এন) সেলাম। | 

আমেদ।--সেলাম । [ ইমামের প্রস্থান । 

কুহেলী সম্বন্ধে কথা উঠলেই ইমাম যে ভাবে উত্তর দেয়, 

সেটা বড় ভাল ঠেকেনা। কুহেলী কি ইমামকেই 
যথার্থ ভালবাসে? কি জানি, কেন সন্দেহ হয়! 

| [ প্রস্থান। 
আচ কস০০৩ তানি, 

তৃতীয় দৃশ্য 
জম্ম! সাহেবের কক্ষ 

78৯8 | 

( কুহেলী ও রঙ্গিলা) 

কুহেলী রঙ্গিলা তুমি কিমনে কর আমরা পারব? 

রঙ্গিলা নিশ্চয় এতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনি 
আমাদের মতলব মত কাঁজ করতে হবে। আমি সমন্ত 

, জোগাড় তোমার ঘরে করে রেখে এপেছি। এখন অবৃষ্ট | 
কুহেলী।_-আমার বাবার প্রতিজ্ঞা তো জান, যদি আমি 



১০ রঙ্গিলা 

এ বিবাহে সম্মত না হই, তা হ'লে তিনি আর আমার 
মুখ দেখবেন না। | 

রঙ্গিলা ।--ই্যা, যখন তাঁর বন্ধু গঞ্গবাহাছুরের সঙ্গে কথা 

কচ্ছিলেন, আমি শুনিছি--তিনি বল্লেন, কাল তোমায় 

আর একবার জিজ্ঞাসা করবেন। যদি তুমি বদর 

মিঞাঁকে বিয়ে করতে রাজী না হও, তাঁহলে তোমাকে 

কম্তা বলে আর স্বীকার করবেন না। 

কুহেলী।-তার এই বাগ! জান তো রঙ্গিলা, তিনি কেমন এক- 
গুয়ে। এ জেনেও তুমি আমার লাড়ী থেকে পালাবার 

পরামর্শ দিচ্ছ? আমার দাসী মেহ্রাঁকেও কি ঠিক 

করেছ? 

রঙ্গিলা ।-_ই। আমাদের পরীমর্শের ভেতর সেও আছে। কিন্ত 

বিবি, যদ্দি কোন উপায়ে ইমামের সঙ্গে তোমার বিবাহ 

_ দিতে পারি, বদর মিঞার উপর সমস্ত দাবী আমায় ছেড়ে 

দেবে বল? ূ 
কুহেলী ।--সে আর বলতে ! তুই তাকে বিয়ে করিপ, ক'রে 

স্থখী হ'মূ। সে ইমামের চেয়ে শতগুণে ধনী । 

সিদ্ধু-খান্বাীজ-_যখ্। 

যৌবন কেমন করে জ্বালাতন । 
এ কেমন, সদ! আনমন, কি জাঁনি কিসেরি কারণ ॥ 

আছি-অথচ নাই, 

কি যেন চাই, পেয়ে গো হারাই, 

নয়নে পিয়াসা, বুকে ভালবাসা, 

চলিতে চরণে সরম বাধন ॥ 



প্রথম অন্ক ১১. 

অকপট ছিল চিত-শতদল, 

নিজ হাতে*তাতে ছেলেছি অনল, 
( এখন ) শুধু জ্বালা, শুধু হাহাকার, 

পরের লাগিয়ে ম্রম-দাহম ॥ 

রঙ্গিলা ।--চুপ চুপ, তোমার বাঁপ আসছেন। ইমাম সাহেবের 
যে শেষ চিঠিখাঁন! তোমায় এনে দিয়েছিলেম। সেইখান! 

শীঘ্র আমাঁকে দাও দেখি। 

[ পত্র লইয়া প্রস্থান । 

( জুমা সাঁহেব ও আমেদের প্রবেশ ) 

জুম্মা ।- একেবারে গোল্লায় গেছ? রাত্রে লোককে ঘুমোতে 

দেবেনা ঠাউরেছ? গান গেয়ে গেয়ে পাড়ায় পাড়া 
বেড়াও_য। বরদাস্ত করতে পারিনি, তাই! তোর 

দেখাদেখি মেয়েটাও জাহান্নমে যেতে বসেছে ! কুহেলী, 
আমি শেষবার বলছি; এখনও বোঝ | বদরমিঞ1] এখনি 

এখানে আসবেন-_-আমার হুকুম--স্বামীর মতন তাঁকে 

খাতির বত্ব করবি। মনে রাখিস, কাল তার সঙ্গে 

তোর বিয়ে। ্ 

কুহেলী ৷ প্রাণ থাকতে নয়। 

আমেদ।স-বাবা, আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি, আপনি কি ক'রে এই 

গাড়োলটাকে জামাই করবেন! | 

জুগ্ম।--কেন? 

আমেদ।”-কেন? একে তোপে বিদেশী_ 

জুন্মা--তার পর? 

কুহেলী।--কদাকার ! 



১২ . রঙ্গিল। 

জুম্মা আর কিছু বলবার আছে? 

আমেদ !-ঘোর মুর্খ! 
কুহেলী। -একট! গাধার যা বুদ্ধি আছে, তা তার নাই! 
জবম্মা।_আর? 
আমেদ।--দেখাতে যায় সে খুব চতুর আর ফন্দীবাঞ্জ_- 

কুহেলী।--কিন্তু শুনিছি এমন বোক।) যে নিজের ফাদেই নিজে 

জড়িয়ে মরে! 

জুম্মা ।--মার কিছু বলবার আছে? 

কুহেলী।--সব ছেড়ে দিয়ে--ভাঁর প্রধান দোষ, তাকে আমি 

মোটেই দেখতে পারিনা |. 

জুম্মা ।-ওতে আর কি আসে যায়? তোর তাকে পছন্দ না হয়, 

তাঁর পছন্দ হলেই হ'ল। বিদৃবুটে কাল! একরত্তি 

মেয়ে-বায়নাকা দেখ! মেয়েমান্ধষের পছন্দে যদি 

বিষ্বে হ'ত তা"হলে তোর বাপের এতদিন সাঁদী হ'তনা। 

শৌন্__তুই তাকে বিয়ে করবি কি ন1? 

কুহেলী।--কখন আপনার অবাধ্য হইনি বাবা, জীবনে এই 
প্রথম হচ্ছি; আমায় মাপ করুন, আমি ব্দরমিএকে 

_. স্বীমী বলে গ্রহণ করতে পারবন!। 

আমেদ ।-_বাঁবা, হাত প1 বেঁধে কুহেলীকে জলে ফেলবেন ন]। 

জম্ম ।-থাম্ থাম, আর উপদেশ দিতে হবেনা । বারবার 

আমার মুখের উপর কথা! (কুহেলীকে থাকা দিয়া) 
. বেরোও আমার সামনে থেকে । যদি তুই আম্মার কথায় 

রাজী না৷ হ'দ্--তোর মুখ তো দেখবই না তোকে 
তোর ঘরের বার হ'তে দেবনা» চাবী দিয়ে বাখব-- 



দেখি তোর মত বদলায় কি না। বেরোও, আমার 
সামনে থেকে |... | কুহেলীর ্ রস্থান। 

_ আমেদ।--বাবা। কুহেনীর উপর আপনি অস্থায় রাগ করছেন। 
দে ইমামের অঙ্করাগিণী_ইমামও পাত্র । আপনি 

তার পরিবর্ডে একটা বাদরকে জামাই করবেন? *. 
স্আা।হা হা | বুঝিছি বুঝিছিঃ সে তোরই যত হততাগ! কিনা, 
তাই তার হ'য়ে ওকালতী কচ্ছিস্। | 
আযেদ।--কেন? ইমাম যেমন সুপুরুষ, তেমনি সচ্চরিত্র। 

| এ সহরে সেই-ই কুহেলীর পাণিগ্রহ্থ-যোগ্য। .. 
জুম্মা |__বাপু, তোমার যদি একটী বোন্ থাকত, আর সে যদ 

|. আমার মেয়ে না হত, তাহলে তোমার উপদেশ নিয়ে 
কাজ করতেম। আমিযা তাল বুঝি ঠিক তাই করব, 
এ সম্বন্ধে আমি আর কোন কথা শুনতে চাইনা। 

. আমেদ।-আজে আমার ভগীর মুখ চেয়েই আমায় বলতে হচ্ছে। 
: দ্বম্মা।-বাপু, ঢের হয়েছেঃ এখন আমার মুখ চেয়ে একটু চপ 

কর।--কেউ ভাল না--আমার ছেলে-মেয়ে কেউ ভাল 
না! |! সবাই অবাধ্য! | শামি ই একটা বিহিত করছি। 

শি 1 গ্রস্থান। 
্ শা না “ইকো নগদে গড কোন আশাই, 
ও নাই) কিন্তু কুহেনীও বড়শক্ক মেয়ে! তই, বাবার 

.. কোধ বাড়বে, ইমামের প্রতি কুহেলীর অস্থুরাগ ততই 
বাড়বে একি 1 গোলমাল কিসের? বাবা রললাকে ক. 
কি বলছেন? কাজ নাই এখানে থেকে। রর 

টি খান) 



১৪. 

ফু 

রঙ্গিলা 

(জুন্মা ও রঙ্গিলার প্রবেশ) 
1-আমায় মেরেছে_একেবারে পেরেছে ! সবাই 
পরামর্শ করে আমার বিদ্রোহী হয়েছে! তুই মাগী 

 ব্বাঁড়ী, বদমায়েসের ধাড়ী, আমার দিশ্নি খেয়ে আমারি 
ভরা ডুবুচ্ছিস্? ইমামের সঙ্গে মেয়েট। পালাবে সেই 
ষড়ঘন্ত্র করছিস? ঘাগী বেটা-ডাইনী বেটা! 

রঙ্িলা।-কেন? মন্দ! কি করিছি? 
জুম] । --কি মন্দ করিছিস্? হাতে-ন|তে ধর! পড়লি, আঁবাঁর 

মুখ নেড়ে বলছিস “কি মন্দ করেছি ?” 
হলি |--চিঠিখান। জোর করে আমার হাত থেকে কেড়ে 

নেওয়! আপনার ভাল হত্ধনি। যাক্, যখন নিয়েছেন 

আর চিঠ্টিখানাতে ঘা লেখ! আছে পড়েছেন, তখন আর 
আমি কিছু বলতে চাইনি। তবে, আমি আপনার 
মেয়ের মুখ চেয়েই ইমামের সর্গে কথা চালাচালি 

 করতেম। কুহেলী যখন ইমামকে তালবাসে, তখন 
তদের মিলন ক'রে দিয়ে তাদের সুখী করতে পারলেই 

[আমার আনন্দ। 

না 11 -পাঁছী বেটা, নচ্ছার বেটা, নোনা বেটৌ! তুমিই 
. মেয়েটার মাথা খেয়েছে? নইলে আমার মেয়ে, সেকি. 

...- সহজে বিগড়োয়? বেটার কদাকার চেহারা দেখে 
টা মেয়েটার সঙ্গী করে দিয়েছিলেম, মনে করেছিলেম এক” 
 শ্বার যেও মুখ দেখবে সে আর আমার বাড়ীতে পা 
দেবেনা, ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাবে) মেয়েটাকে আর 
রা পচ বেট ভূতে আমাতন করতে পারবেনা। তা নাঃ 
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বেটার ধুকড়ীর ভেতর খাসা চাল! বেটার নাদাপেট 
হারামের ছুবী! বেরো বেটী আমার বাড়ী, থেকে! 
ডাইনীর ধাড়ী--গামলা মুখী ] | 

রঙ্গিলা ।--কি! যত বড় মুখ তত বড় কথা! হলেই বা 
মনিব? আমি গামলামুখী? আমি ডাইনীর ধাড়ী? 
আমার দেখে লোক দেশ ছেড়ে পালায়? চাঁকরী করি 
জবাব দেবে, অত কথার ধার ধারি কি? গতোর 
সুখে থাকলে তোমার মতন ঢের মনিব মিলবে! | 

জুপ্না।--এখনও আমার বাড়ী ধঈাড়িয়ে কথ! কচ্ছি? ভালোয় 
তালোয় বেরো। নইলে দরোয়ান দিয়ে বা,র করব। 

রঙ্গিলা ।--ডাক না তোমার দরোয়ান, দেখি কি ক'রে আমায় 
বার করে| মিনসের রকম দেখনা--দরোয়ান দিয়ে 
বা'র করবে! আমার কাপড় চোপড় গিনিসপত্র খা 
আছে দাও, আমি সুড়নুড় করে বেরিয়ে যাচ্ছি। 
 (ক্রদন সুরে) আমার কপালে এই ছিল, মিনি 

. দোষে এই অপমান সইতে হ'ল! | 
: কমা ।যা। তোর কোথায় কি আছে নিয়ে আয়, তোকে বা রর 

করে তবে আমার অন্ত কাজ! | ৫ 
রঙ্গিলা ।-কুহেলীর কাছে আমার মাইনের টাকা জম! ছে 1 
 জুল্সা।--যা) কড়াক্রান্ত পর্য্যন্ত চুকিয়ে নিয়ে আয়; আমি এখানে 

দাড়ালেম, তোকে বার করে গনী দিয়ে তবে মি 
বাহ টি 
রি রা রিনার পরান । 

হার হায়, খোদা 1 মেয়, ৰ পপ হওয়াকে ঝকমারী! 



১৬ রিল 
রর গিমী মরে জড়িয়েছেন! যা হতে নি বেখলি, দে 

হ'ল তোর শক্র?: আর কোথাকার কে," এক আবাগের 
বেটা ভূত, ডেনা নেই শোন। নেই-জানলার ফাক ও 
85:২ দিযঞ্ছাদের উপর থেকে একবার দেখে_মমনি তার 
... জগ্ঠ প্রাণ যা? সে হ'ল তোর আপনার? কিন্ত 

বেটী মনে বাখিসূ,আমিও, তোর বাবা! তোকে যদি 
| শাসিত করতে না পারি, আমার নাম জুম্মাসাহেব নয় ! 

্ঁ রাবার পরিচ্ছেদে মুখ টাকিয়া কাদিতে 
- কাদিতে কুহেনীর প্রবেশ) 

জ 1-হ্যা--এই যে ডাইনী বেটী আবার মায়াঁকারা কাদছেন 1 
7 এই থথ দিয়ে-বেটী এই পথ দিয়ে। কথা কবি কি 
লাঠি মাথা ভাব। মুখ ঢেকে বেরোচ্ছিদ। মুখের 

ঢাকা আর খুলিসনি, ও পোড়ার.মুখ আর লোককে 
| দেখাসনি।- যাএইবার ইমামের সঙ্গে দেখা ক'রে, 
: বলগে যা, সে এখন তোকে পুযুক। আর, পারিস তো 
ই আছে াধী করেব রিরারার নু 

| 6 লী পর্থান। 
| নাঃ হাউলেম। হাড় বাঁতাস লাগল! এইবার মেয়েটাকে 
সা, কি. করে ইসামের ২ সঙ্গে পালায় দেখি। | 
নি ২ প্রান 

0 (গার প্রবেশ): রা ্ 

খল ।_পালাও ও বিবি পালাও, স্বর্ণের হী তোমার, গলায়নের ্  
সাহায্য করুক। ইমামের সঙ্গে চির্জীবন সুখে কাটাও! 
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এখন আমি তোমার অংশ অভিনয় করি। দেখি 

জীবনের শ্রোতট। ফেরাতে পারি কিনা। [প্রস্থান। 

(ছদ্জবেশে জুহেলী ও সহচরী ) 

 সহ।--বাড়ী থেকে ভো বেরোলে, এখন কোথান়্ যাবে? 
জুহেলী ।_-যেদিকে দু'চোখ যায়। বিমাতার অত্যাচার আর 

আমেদের উৎ্পীড়নের হাঁত থেকে তো নিশ্কৃতি পেলেম! র 

সহ।-_কিন্তু সত্য কথা বলতে বিধি যখন আমেদ, সাহেবের 

চাবীর সাহায্েই আমরা বাড়ী থেকে বেরোতে 

পেরেছি তখন অন্ততঃ ডাকে ধন্যবাদ দেবার জন্ত তার 

কাছে তোমার একবার যাওয়া উচিত |”, . 
ভূহেলী ।-- না, তার অপরাধের মার্জনা দাই। সে নি 

 মিষ্টুর_সে ত বুঝলেনা-_. | 

. ঝিঁকিট িশ্র-কাওয়। লি। |. 

| আমি চঞ্চল- 'অধচল- অন্তরালে, রা 

নুকায়ে রেখেছি অতি ধনে | 

গোপন- “ুম্বন-অক্ষিত আদরে, . 
শঙ্ষিত রঞ্জিত বদনে |. ৃ 

কত সাধ নিতি--কত সুখ- অবসাদ, ০ 

: ফিজন বিরহ কত অভিষান-ফীদ। .. 



কত হাসি।'গীতি, নধ-প্রণয়- কলহ-কত) 
জড়িত এ চিত কত শত সুখ- -স্বপনে।, 

| নয়নে নয়ন- “ছল মুছাতে নয়নে 1 

| রা রড একান্তে অবস্থান) 

| _ (ছত্সবেশে কুহেলীর প্রবেশ ) 

হেলা _ভালোয় ভাঁলোয় বাড়ী থেকে ত বেরোলেম, এখন 
ইমামের দেখা পাই কোথা? কাঁকেও জিজ্ঞাসা করতে 
মাহস হয়না, ক্ষি জানি বদি চিনে ফেলে। এক এক- 

বার মনে হচ্ছে জুহেলীর কাছে যাই, কিন্তু তার যে 
অতিরিক্ত জেনানামী, ভয় হয় পাছে দে কিছু ব বলে। 

... কিকরি? কিকরি? ৪: | 
সহ --(ভুহেনীর প্রতি ) বিবি, পথে পথে ন বে হহনী 

বিবির কাছে গেলে হয়না? . 
জেন বাপরে! তার যে পিতৃতক্তির বাড়াবাড়ি সে টের 

. পেলে আমায় ধরিয়ে দেবে। | ৃ 
কুহেদী 1-( গত.) ন 1-হুহেলী বড় ভালমান্থ। ত তার কাছে 
গেলে সে আমায় বেহায়া বলে তিরঙ্কার করবে। 
জুহেনী 1-(্তঃ) কুহেলী তার. বাপকে যে তয় করে, 

আমি পিতার অবাধ্য হয়ে পালিয়ে এনেছি, শুনলে সে. 

| আমায় ঘ্বণা করবে। রি | 

লা 170 ছুহলীকে লি) এক আনা 
(5. বলেই ক21550 1 ৮8 

ধা) কষ, না? শি ্ জুহেনী 7 বলীকে লা টি 

মত ইপ্গষেশে ! . 



পর সক . .. রি 

কুহেলী তুমি শুনে, বোধ হয় আরও অবাঁক্ হবে যে শাম 
বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছি । এ 

জুহেলী অবাক হবাঁর কথা বটে, যদি আমিও না পালাতেম | 
কুহেলী।--বল কি বোন? রর 
জুহেলী।--আর বোন! (উভয়ের আলিঙ্গন) বাড়ী থেকে তে 

| বেরিয়েছ, কোথা যাবে মনে করেছ? | 
কুহেলী ।_ইমামের সন্ধানে? তুমি কি দাদার সন্ধানে যাবে? 
জুহেলী।__যেতেম বটে, কিন্তু সে হামার সঙ্গে যেরূপ রধ্যবহার 

 করেছে। ভা আমি কিছুতেই তুলবনা। 
৮৮ 

বেহাগ বেটা ১৯ 

জুহেলী।--... আরকি সই, মই দাগাবাজী | 
| কারগাঁজী তার গেছে বোঝা, আমি তো আর নই রী ॥ 
০৮ ৮... সেটা তো কথার কথা, | 

মন দিয়ে বুঝি মনের ধ্যথা, 
| ঘি না চাই তারে, কার তরে আজ এ দাজ সাজি? 
হেলা 1 ৮” বুকের মাঝে মারছে কাটা রি 

এমনি তার জারি! | 
ও কহেলী। -. ব হাছুরী তাইতো দিল সাধ ক রে হা 
ছুহেলী রে [জোর ক'রে যে দখল চায়, রি রঃ 
রা হাতের পাচ কিছাড়াযায়। 5.1 রা 
রহেণী [স্ থাকতে গুমোর হেরে হারা। যৌবন তো ভোজের বাদী! হি 

উভয়ে . নে লো জনেই রাজী। ১ ভাত 

: জলা যাক, সে না হম দাদাকে তোর কাছে বর 
_ চাইতে গাঠাব, তুই একটু শাসিত করে দিস । কি 



২০ রঙ্গিলা 
তাই বা কেমন করে হবে? আমি তে! দাদার সঙ্গে 
এখন আর দেখা করতে পারবনা । তাহ'লে কোথায় 

| আশ্রন্ নেবে ? 
জুহেলী।--দরিয়া বিবির কুটারে। দরিয়া আমার দূর সম্পর্কে 

. মাস্বতো বোন্। তুমিও পথে পথে না বেড়িয়ে আমার 
সঙ্গে চলনা? | 

কুহেলী।--না,। আমি ইমামের সন্ধান না করে কোথাও 
যাঁবনা। | | 

জুহেলী ।--কি করে সন্ধান করবে? 
কুহেলী ।-:এই যে সুযোগ সামনেই । আমার ঠিক লোক 

মিজেছে; এথে লোকটা আসছে, ওকে দিয়েই খবর 

নেব । | 

জুহেলী1-কে ও? ওকে তো রি দেখিনি) 
 কুহেলী মা? তুমি ওকে কখনও দেখনি। ওর নাম বদর 

মিঞা, ও সম্প্রতি আমাদের এখানে এসেছে। এঁওর 
সঙ্গেই বাবা আমার বিবাহ দেবেন স্থির করেছেন। 

জুহেসী মার তীতোমার হয়ে ইমামের খবর নেবে? ছুষি 

... কিক্ষেপেছে? 
সদা না ক্ষেপিনি, ওর দ্বারাই আমার কার্ধ্যসিদ্ধি হবে। 

যদিও কাল ওর সঙ্গ আমার বিয়ে হবার কথা, কিন্ত 
এ পর্যন্ত ও আমায় দেখেনি ও | 

 জুহেলী তবে তুষি ওকে চিনলে কেমন ক রে 1 

কুহেণী পরশ আমাদের বাড়ী গিয়েছিল, আমি জানবার 
_... ফাক দিয়ে দেখেছি? : 



8)-৫5০ 
প্র সবি 
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_. জুহেলী।_বেশ। যা তাল বোঝ কর; আমিও আমার পণ 
দেখি। . | ০ 

কুহেলী ।-__জুহেলী, দাড়াও, পা | কথা রঃ আমার খে 
পড়লো । যদি দরকার হয়, তোমার নামটা কি মামি 

ব্যবহার করতে পারি? 

_জুহেলী '--এ লজ্জাহীনার নাম ব্যবহার করতে ভুমি নিগেই 
লজ্জা পাবে । বেশ, যদি দরকার হয় ব্যবহার করো), 

আমার কোন আপি নাই। আমি চল্লেম। (যাইতে 
যাইতে ফিরিয়া) কিন্তু দেখ কুহেলী, যদি তোমার 
দাদার সঙ্গে দেখা হয়--সাঁবধান-_-তাঁকে বলোনা! যে 
আমি এই চকের দক্ষ, লাল মসজিদের পাশে, 
পীবের দরগার উত্তর গায়ে, দরিয়] বিবির বাড়ীতে 

আছি। | রর 

কুহেলী 1--বেশ : বেশ; তোমায় আর বলতে হবেনা । বি 
দাদার সঙ্গে দেখা, হম তবে ভুমি যেমন বলছ: রী | 
করব।, রর 

এ [হথেণী মি ্রহথান রঃ 
এই যে শাখার নাগর আসছেন, একটু দরে থাকি। 

রঃ . েস্তরালে বসান ঢ 
রদ (দিন মিঞা এবং ছন্দ প্রবেশ), : 
: সারা সেরে দেব ইসারায় সেরে দেব! ফি বস 

ছুঝ্ব! সি 27 
ছল, আজে রোব জে ইল তো. রে ্ 
বর! [তার উপর, এই দাড়ীতেই মাত! কি বলিস 



২ ই২ রঙ্গিলা 
ছবব ।--আজ্ডে-.ও দাড়ীর বহর দেখলে । বিবিধ বাব! রর কুপোকাত হবে, মাত,.কি বলছেন! 

প্র বদর।-তার উপর পয়সা! আমার চর মোহর কর। .. ঝন্ ঝন্_. | 
বব (--আার বিবির বেয়ে নাড়ী অমনি করে উঠবে চন্ চনৃ। _বদর।--তার উপরে আমি এত বড় এলেমদার হ্থুর। ছব্।-আজ্ঞে বনেদী হুই--হস্র বাচ্ছ! হস্ত! আপনি কি সোজা লোক? 
বদর।-. আচ্ছা বল্ দেখি ছবা [এই চেহারাখানা মন্দ কি? লোকে এ খারাপ বলে রিনি আমি ত র্ থার।প দেখিনা । 

ছববু 1--আজে আপনি দেখবেন কেন ? তাঁহ'লে যে রোগ সেরে  যাবে। তার উপর আপনি হচ্ছেন আমীর লোক, 
পয়সার কমি নেই! 

বদর।.-কুহেলী বিবি কি. আমায় ( দেখেন। ভালবেসে থাকতে গারবে?, 
হু _সাব্যি ফি | তার বাবা যখন পরেনি, সরয়ার মাধ! 

| দঃ টল্-চল্--এতদদিন নক নামই শনি, আজ চারি চচ্ষুর মিলন হবে! ওঃ. মনে সি রী রঃ ভেতর উট! করেছ! | অেস্তরাল হইতে সযেলীয প্রবেশ): | লা মহাশয়, অধীনীর একটা আবেদন লনা আপনার সমর আছে কি 5 | 



প্রথম অঙ্কা... ২৩ 
ব্দর।--আযাহ্যা-হ্যাপা বাঁড়াতেই সাঁমনে__ 
কৃছেলী ।- অনাথিনী! (অবগুঠন উন্মোটন) ৰ 
বদর ।_-আরে তাজ্জব কি তাজ্জব! জানি_জানি_ ফলজানি--. 

গুলজানি--দিলজানি ! :* 
কুহেলী।--মহাঁশয় - 
বদর।--পাঁপিয়া--পাপিয়!- বুল্বুল্ পেস্তা! 
ছব্ব,|-কু-উ-কু-উ! 
বদর।--চুপ কর্ গিদ্ধোড়। মরেছে--মরেছে-- 'এই দাড়ীর 

বহর দেখেই । 
ছষ্ব ।--চোখ কপালে তুলেছে! 

কুহেলী মহাশয় যেমনি সবপুরুষ_ 

ছব্ব,|--আঁবলুস ঝঁক্ মেরে যাঁয় বিবি, আবলুপ ঝক্ মেরে ধা 
বদর।__ধা তেরে কেটে তাঁক্-_বেঁচে থাক শালার দাড়ী ৃ 
ছব্ব,।--আঁবার এখানে «ধা তেরে কেটে 'কেন? দে যখন 

_ ওস্কাদজীর কাছে বাজনা শিখবেন তখন। এখন যা. 
করে শালার দাড়ী : রর 

বদর।--কেমন বেরিয়ে পড়েছে আনো বেরিয়ে পড়েছে .. 
দেখছিস, ছুড়ী দেখেই অজ্ঞান হয়েছে। ঠা 

ছ্বব, 1-আর খানিকক্ষণ এ চেহারা দেখলে নিযে কফিনে নর 
তুলে নিয়ে যেতে হবে। ৯ রি 
কৃহেণী 1 মহাশয় যদি দয়া ক'রে- জী 
বদর ।--ধা তেরে কেটে তাক্.-বেঁচে থাক্ শালার দাবী! কিন্ত রা 
বিবি, দয়া করি কেমন করে_আামি যে আগে থাকতে 
দা কারে আর একজনকে সাদী করতে চলেছি! : 



২০. লিলা 
তবে যদি রগ হও), 'তদ্রলোকদের মত ৷ একটা কায়েনী 

বন্দোবস্ত করতে পারি! তোমার নাম কি বিবি? 

সুহেল --(শ্থগতঃ) কি“ বলি? ভুহেনীর নাঁমই বলি। 
.. (প্রকান্ডে) মহাশয়, অধীনীর নাম জুহেলী! 
. বদর নিটারিগ্রানিনদান এই সহরের গন 

0... বাহাছর-_ | ৰ 
কুহেলী।__অভাগিনী তীরই কন্তা। 

বদর ।--গজ বাহার একজন আমীর লোক, ঠা মেয়ে হুঃয়ে 
তুমি এখানে কেন? ৃ 

কুহেলী --আজ্ে প্রেমের দায়ে। আঁপনিও ও দেখি একজন 
.. প্রেমিক পুরুষ । 

বদর 1_-ধ! তেরে কেটে তাঁক্ বেঁচে থাক্, শালার দাড় প্রেমিক 

পুরুষ! শুনছিস ছবব. _মাখি টি রে কি নাম 

বলে? জুহেলী? জুহেলী ? বা বা বাঁ জুহেলী--আর 
কুহেলী! তবে একসঙ্গে ক ধাড়াও. আগে 

কুহেলীকে সাদী করে আপি--তারপর বিবি, য [থাকে 
কপালে, তোমারও.একটা কিনারা ক'রব। 

কেলী আপনি কুহেলীকে জানেন দেখছি, ভার সঙ্গেই কি 

আপনার বিবাহের কথা হচ্ছে? তাহা নে আপনার 

চিনির রাদর মি? | রে 

বদর বাদ নয় বিবি, বাদর নয় বদল ৰা অগাৎ 
পয়সা, অগাধ পয়সা! 24288 : 

রী ।-_তাহ'লে ভালই হয়েছে ছ। আপনি তো আমাদের ঘ ঘরের 
লোক, কহেলী আমার সই 
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বদর ।-.এতদ্দিন “সই” ছিল-_ছু'দিন বাঁদে “সতীন? হবে! 

কুহেলী 1-আজ্ে, আমার,.কথা আগে শুনুন। 

বদর।--আর কথ রে একেবারে কাজে পরিচয়। কি 

বলবে বল। আহা বিবি, মেরে ফেলেছ, কথা কয়েই 
আমার দফা রফা করেছ। ৃ 

কুহেলী ।-মৃহাঁশর়। কুহেলী আমার বাল্য-সহচরী বটে, ডি 

উপস্থিত দে আমার শরু হয়ে দাড়িঘ্বেছে। 

বদর।- কেন? কেন? 

কুহেলী।-আর কেন! যখন কুহেলীর সঞ্ধে আপনার 

বিবাহের গ্ির হয়েছে, তখন বোধ হম এ কথাও শুনে- 

ছেন-যে কুহেলী ইমা বলে একজনকে ভালবাগে ? 

বদর ।--ইা ই|শুনিছি শুনিছি--সেই শাল! ইমামের কথা 

শুনিছি। শালাকে একবার পেলে তার নাকটা কামড়ে 
দিই ! 

কুহেলী।-_তারপর, বাঁদর মহাঁশক্ব-_ 

বদর।-বাদর নয়? বাদর নয়-- 

ছবব,)।-_হুগ্ুর বাচ্ছা হুন্থ--ভুল করেন কেন বিবি? 
কৃহেলী।--সেই ইমামকে আমিও ভালবাসি ! 

বদর।-_ুঘা শালা ইমাম! কুহেলী শুনেছি ইমামকে তালব।সে, 

এশালীও ধে তাই বলে। শাল। ইমাম থাকতে 

দেখছি-- | 

ছঝ্য,|-আপনার কবরে মাটী দেবার লোক জুটছেনা। 
বদরু ।--দাড়াও, তোমার বাপকে আমি এখনি খবর দ্রিচ্ছি। 

কুহেলী ।--তা'তে আপনার লাভ কি বলুন? বরং আমি যা 



২৬ রঙ্গিল। 

বলি তা যদি করেন তাহ'লে আমারও উপকার হয়, 

আপনারও ভাল হয়। 
বদর ।--কি করলে? ূ 

কুহেলী ।--আঁপনি বোধ হয় শুনে থাকবেন যে কুহেলী ইমামকে 

ভালবাসে । | 

ব্দর।-_শুনিনি! শুনিছি বলেইতে। শালার উপর আমার 

এত রাগ । 

কুহেলী।--আর এও বোধ হয় শুনেছেন--ইমাঘকে ভালবাসে 

বলেই কুহেলী আপনাকে বিবাহ করতে ঝাঁজী নন । 

এখন ঘদি কোন উপায়ে ইমামের সঙ্গে আমার মিলন 

করে দিতে পারেন, তাহলে দেখুন আপনি নি্ষণটকে 

কুহেলীকে পান। 

বদর ।--রোপোরোসো- মাথায় বুদ্ধি আসছে? বুদ্ধি আসছে! 

ধা তেরে কেটে তাঁক্-বেঁচে থাক্ শালার দাঁড়ী! আমার 

পার্ভধাবিণী বাপ কি সোজা ছেলের পয়দ! দিয়েছে? 

দাড়া শালা ইমাম, তোকে আগে খাচা-কলে পুরি। 
তারপর দেখি কুহেলীর জানলার ফাকে তুমি কেমন 

ক'রে উকি মার। কুহে্লী বিবি, তুমি যদি আমার 

গরীবখানীয় একটু অপেক্ষা কর; আমি শালার ইমামকে 

ধরে না নিয়ে এসে-- 

কুহেলী ।--আমি কি আপনার কথায় নির্ভর করতে পারি? 
বদর ।--বিবি, তুমি যে আমার কি উপকার করলে, তোমায় 

আরকি ঝলব। তুমি আমার জান বাঁচাল, তোমার 

অঙ্গে কি প্রতারণা করতে পারি? 
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মিশ্র-খেমটা। 

বদর|-- ছল ঢাঁতুরী আর কি করি 

তুমি আমার জানের জান। 

কুহ্লী ।-- কি জানি শেষট। দেখি। যদি ঠকি-- 

গলকা বড় নারীর যান ॥ 

বদর ।-. আমার দাঁড়ীর কিরে বিবি আমি নই বেইমান ॥ 

কুহ্লী | যদি পাই তারে, তখন বুঝব তোমারে, 

বদর মানিকজোড় মিলিয়ে দেব, রেখে! জোর কারে; 

কুহেলী।-. কি জানি হুটুকে। নাগর পাড়ায় পাড়ীয় ফেরে, 

আমি কিপারব মিঞা? 

বদর... খুব পারবে, ক'সে ঘাড়ে কামড় দেবে, 
তোমার হাতে আমার জান। 

উভয়ে | গুরজ দু'জনের সথান ॥ 

বদর।--আহা বিবি কি গানই গেয়েছ, আমার দফা একেবারেই 

সেরেছ! কিন্তু থাক ও বৃষ্টির জলে ভিজে আরকি 

করব বল! 

ছব্ব, | ম্বাজ্ঞে, যত ভিজবেন ততই সান্লিপাঁতে ধরবে। 

বদর ।-_ছব্বঃ তোকে আর আমার সঙ্গে যেতে হবেনা। তুই 
বিবিকে আমার বাড়ীতে রেখে ইমামকে খবর দে 
আমিও কুহেলীর সঙ্গে একবার প্রেমালাপ করে চট্ট 

ফিরে আসছি। বাঁচালে বিবি -বাচালে! যাও এই 

আমার চাকরের সঙ্গে আমার বাড়ীতে যাও। আমি 

ধেমন ক'রে পারি, আগই ইমামের সঙ্গে তোমার সাদী 
দিয়ে দেব। | | 
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কুহেলী ।-'আপনি আমায় কিনে বাখলেন। অভাগিনীৰ 
সেলাষ গ্রহণ করুন| 

বদর ।--এখন সেলামের হ'রেছে কি! দাঁড়াও আগে ইমামের 

সঙ্গে তোমার সাদী দিই, তারপর জোড়ে সেলাম কোরো । 

| সকলের প্রস্থান। 

পঞ্চম দৃশ্য 

জুন্ম। সাহেবের কক্ষ 
শপ 0 0 ০ 

€ জুম্মা ও বদর ) 

জুম্মা ।--হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! পালিয়েছেবাঁড়ী থেকে 
পালিয়েছে! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! গজ বাহাঢুর বেচারীকে 

একেবারে বসিয়ে রেখে গেছে !. 
বদর ।-_-আঁমাঁর বাঁড়ীতেই তাঁকে রেখে এসেছি,আজই ইমামের 

সঙ্গে তার বিষে দিয়ে দ্বেব। দেখুন, দেখুন, আখি 

কেমন ফন্দিবাজঃ কেমন হন্থুর! এক টিলে ছুই পাখী 

মারব। ইমাম শালার কুহেলীর সঙ্গে আপনাই কর! 
ঘুবিয়ে দেব । 

জুম্মা ।--দীও বেটা ইমামের সঙ্গে মেয়েটার সাদী দিয়ে।, আহ 
গজবাহাদুরকে বড় জব্দই করেছে। বোকা বাপগুল্লোর 
এইরকম ছুর্দশাই হয়ে থাকে_মেয়ে গুলোকে শাপনে 
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রাখতে পারেনা! এ কি আমি? যেমন দেখলেম বেগতিক 

--অমনি চাঁবীর বন্দোবস্ত করেছি। 

বদর ।--আমার পিশী ছেলেবেলায় আমায় আদর করে ঝ'লত 

“বদরের বুদ্ধি যেন বাদরের বুদ্ধি ! বেচে থাক্ ব্দরুদ্দিন 

আর বেঁচে থাক্ শালার দাড়ী ! | 
ভুম্মা।-_বেশ বাবা, বেঁচে থাক--খোদাতালার মজ্ছীতে বেচে 

থাক! এখন বোসো, আমি দাঁপীকে দিয়ে মেয়েট।কে 

এইখানেই ডেকে পাঠাই--দেখা সাক্ষাৎ করে যাঁও। 

বদর।--মামরা ছু'জনে একা থাকব? আপনি থাকবেন না 1 
্মা ।_-(স্বগতঃ) বেটার কি আকেল! (প্রকাণ্ঠে) না না 

আমার থাকবার যে| নাই, আষি প্রতিজ্ঞ! করেছি, 
যতদিন কুহেলী আমার কথার বাধ্য না হবে_-তোমায় 

সাদী করতে সম্মত না হবে--ততদিন তার মুখদর্শন 
করবনা--তার কোন কথাই শুনবনা। বাপু আমি 
এমন জুম্মা সাহেব নই--য বলিছি। তা করবই ! এখন 

দেখ, তুমি যদি সহজে তাকে রাজী করতে পার, তাহ'লে 
সব গোলই চুকে ঘায়। | 

বর্দর ।--€ স্বগতঃ ) কি ফ্যাদাদেই ফেব্রে! পথে ঘাটে এড়াটে 

ফেনড়াটে মেক্সেমানুষয দেখলে বেশ কথা৷ কইতে পারি, 
কিন্তু তদ্রলোকজেনানার সঙ্গে কথা কইব কেমন করে | 

তবে, যা করে শালার এই দাড়ী! 
জুম্মা ই লহুরিহ কি বাবা? আমার মেয়েকে দেখে তোমার 

“দেল্ তরু হয়ে যাবে। মেয়ে তো নয়_যেনহুরী! 
বদর ।--বলেন কি। বলেন কি। 



১ | রঙ্গিলা! 

জুম্ম]।_রং তো নর, যেন গোলাপফুলের পাপড়ী দিয়ে তৈরী! 
বদর ।--(স্বগতঃ ) ধা তেরে কেটে তাক! যা থাকে কপালে, 

একবার সাদীটা হয়ে গেলে হয়! 

জুম্মা ।_হাসলে গালে টোল খায়! 
বদর।-- (শ্বগতঃ) সামলাই কি করে ! শুনেই নোল। দিদ্বে 

জল ঝরছে। 

জুম্মা ।-চুল তো নয়, যেন চামর ! 

বদর ।-_(স্বগতঃ) তয় কি? আমারও দাড়ী বড় কম নয়! 
জুম্মা |--কথ কয়, যেন বাঁশী বাঁজে ! 
বদর ।--( স্বগতঃ ) আজকের দ্রিনট1 গেলেই বাচি। (গ্রকাশ্ে ) 

গাইতে পারে? 

জুম্স। ।_হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! গাইতে পাবে কিন! জিজ্ঞাসা 
করছ? পাপিয়া! কোকিলের স্বর হার মানে! তুমি 

_. বোসোঃ আমি এখনি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ।__মেহের ! 

.(মেহেরার প্রবেশ) 

মেহের ।-হুছুর | 
জম্মী।_নিয়ে আয়, কুহেলীকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়। 

বলিস, যেন কিছুমাত্র অতদ্রতা না করে। বলিস 

আমার হকুষ। আমি চক্সেম। 
| . [প্রস্থান । 

মেহের! ।--মহাশয় দীড়িয়ে কেন? বন্থুন। র্ 
বদর ।--( স্বগতঃ ) কি ফ্যাসাদেই ফেলেছে! এখন করি কি? 

(প্রকাণ্ঠে ) বসছি বিবি বসছি । 
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মেহেরবা (হাত ধরিয়া) লজ্জ।কি% বস্ুন। আমি বিবিকে 

ডেকে দ্বিই। 

ব্দর।-(স্বগতঃ) গেছি, গেলেম গেলেম ! আস্মারাম বুঝি 

খাচা-ছাড়া হয়! দ্রাসীর হাত এমন নবম, কুহেলী বিবির 

না জানি কেমন ! | 

[ মেহেরার প্রস্থান। 

বদর।--কি বলে কথা আরন্ত করব তাই ভাঁবছি। এ্রবুঝি 
আসছে। চোক বুজে থাকি । চোখোচোখি হ'লে 

করব কি? কাজ নাই লেঠায়। এ আসছে, এই বুজলেখ 

চোখ । (চক্ষু বুয়া দর্ায়মান) 

( রঙ্গিলার প্রবেশ) 

রঙ্গিলা ।_-মহাঁণয়, দাসী আপনার সম্মুখে । 

বদর।--(স্বগতঃ) যে চোখ খোলে সে শালা! (প্রকাশ্যে) 

কি বলতে চাও বল আমি শুনছি। | 

রঙ্গিলা ।- আপনি চোখ বুজে কেন? দাসী কি চরণে 

অপরাধিনী? দাসীর মুখ কি দেখবেন না? 
বদর ।--আমার--শামার--(ম্বগতঃ) কি বলি? বলি, বুকে 

খিল ধরেছে ।-_না, বড় ফ্যাসাদেই ফেল্লে! 
রঙ্গিলা ।-_( হাত ধরিয়া) বসুন না, এই যে কুরসী, বস্ুন। 
বদর ।--( চোখ বুজিয়! বসিতে গিয়া পড়িঘ়া গিয়া) গেছি-- 

গেছি। বাপরে মেরেছে !-উহ্--কোমরটা একেবারে 
, গেছে। 

রঙ্গিলা ।--আহাহা লেগেছে লেগেছে? উঠুন উঠুন। (উত্তোলন) 
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বদর ।--( উঠিগা) ন। ন| লাগেনি, ও আমি সখ ক'রে পড়ে 

গেছলেম। (ফিবিয়। চক্ষু চাহিয়া) অ'যা-_-ওরে বাব। ! 

একে? | ্ 

রঙ্গিলা ।-_-একি ? আপনি অবাক্ হয়ে কি দেখছেন? 

বদর।-(স্বগতঃ) দেখছি আমার বাবার মু! ও বাবা, এ 

যে আমার নানীর চেয়ে বয়সে বড়। এট বোধ হয় 
কুহেলী বিবি নয়। 

রিল! ।--আমি পিতার আজ্ঞাপর-- 

বদর ।-.(ম্বগিতঃ) শালী বলে কি! তাহলে তো এই 

কুহেলী । শালার মেয়ের বাপগুলেো। কি একেবারেই 

কানা! 

রঙ্গিল।।--বাদর সাহেব ! 

বদধ।--(ন্বগ্রতঃ) আমর গুঠীর মুও্-সাহেব। যাক আমি 

তো মেয্নেমানুষ দেখে বিয়ে করুতে আমিনি। কুহেলীর 

বাপের অনেক পয়স। শুনে বিয়ে করতে এসেছি । এতে। 

তবু মেক্বেমানুষ-_যদি কিছু নগদ পাই; এর ই পিশেকেও 

আমি বিয়ে করতে রাজী । 

রঙ্গিলা ।--মাপনি কথ! কচ্ছেন ন| কেন বাদ্র মিঞ1? আঙ্গ 

বাদে কাল আপনি আমার স্বামী হবেন ! 

বন্র ।--(ম্থগতঃ) কবরের মধ্যে গিয়ে তোমার স্বামী হব! 
_(প্রকাণ্তে) কথা কব কি বিবিজান! তোমায় দেখে 

আমার বাকৃরোধ হচ্ছে। (শ্বগতঃ ) শালার বেটা শালা 
বল্পে, হাসলে গালে টোল খায়! শালীর বোয়ালমাছের 

মত হ-টোল খায়না, হাঁসলে লাল গড়ায় |! 
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রঙ্গিলা ।--মহাশয় বোধ হুয় শুনে থাকবেন যে আমি আপনাকে 

বিবাহ করতে সম্মত হইমি। কিন্তু তাতে আমার দোঁষ 

দেবেন না। পূর্বে মহাশয়ের সম্বন্ধে আমি অন্তর্ূপ 

শুনেছিলেম। আর সেইজন্ই ইমামকে বিবাহ করতে 
মনস্থ করেছিলেম। কিন্তু এখন আপনাকে দেখে 

আমার পূর্বমত বদলাচ্ছি! | 
বদর ।--(স্বগতঃ) আমার মাথা খাচ্ছ! (প্রকাখে) বেশ! 

বেশ! 

রঙ্গিল।|- আপনি এমন সুন্দর সুপুকষ! আপনাকে দেখে 

আমি একেবারে চমকে গেছি! 

বদ্র।--তুমি একা নও, আমারও চমক লেগেছে বিবিজান! 

রঙ্গিলা ।-_হ”তে পারে, গোড়ায় ছু'জনেরই একটু বোঝবার ভূল 
হয়েছিল। আমি শুনেছিলেষ আপনি কাল, নাকট! 

একেবারে খাদা, চোখছুটে। কুঁচের মৃতন। হাত পা 

গোদা গোদা! 

ব্দর।--( স্বগতঃ ) শালী শুনেছে-আর আমি চাক্ষুষ দেখছি! 

রঙ্গিসা-কে জানত আপনি এমন সুপুরুষ, এমন রসিক)" 

আপনার এমন গড়ন, এমন আপনার বুকের ছাতি, 

এমন সুন্দর আপনার মুখ-আহা তা"তে দাড়ীর কিবা 
বাহার! আপনি এমন জানলে কি আর আমি ইমামকে 

বিয়ে করতে চাই-পোঁড়ীকগাঁল ইমামের! 

বদর -ুস্বগতঃ) শাশী বলে কি? আমি দেখতে এমন! 
রঙ্গিপ-কি চমৎকার আপনার চোথ-কি বীরপুরুষের মত 

আপনি দীড়িয়েছেন, কি মিষ্টি আপনার হাসি, দীড়ার 
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ভিতর দিয়ে হাঁসি যেন শিউলিফুলের মতন ঝর ঝর করে 

বরে পড়ছে! 

বদর।--( স্বগতঃ ) বেচে খাঁক্ শালার দাড়ী! বিবি কথা কয় 

বড় মিষ্টি। 

রগিলা।_-আপনাঁকে দেখে আমার গান গাইতে ইচ্ছা হচ্ছে) 
যদিও আমার গলাটা একটু মোটা, আর. কিছু বেসুরৌ। 

বদর ।--তা হ'কতা হক, আমি মোটা আর বেসুরো৷ গলা 

শুনতেই ভালবাঁধি। 

রঙ্গিলা ।-- আমি গাইতে পারি-আপনি যদি আমার সঙ্গে সঙ্গে 

গান্। 
বদর।- স্রেছে-একেবারে সেরেছে! আমি যে ওস্তাদ রেখে 

গানবাজনা শিখেছি-তাঁও শুনেছে । ধা তেরে কেটে 

ত1ক্-- একবার দেখিয়ে দিই এক হাত! 

ইমন্-_খেমট।। 

বদর -- বিবিজান বলব কি! 

তোখার নয়ন দেখে'আমার নয়নতার] উঠছে কপালে ! 

রঙ্গিলা 1 মরিকি বাহার তোমার তোবড়ান গালে ॥ 

বদর ঠমক তোমার বড় জবর, 

রূজিলা ।-- নাগর তুমি রসের সাগর, 

বদর |-- বিবি যর্দি ভরস। দাঁওঃ 

আমি লাফ দিয়ে উঠি মগড!লে ॥ 

রঙ্গিলা)... গেছো প্রাণ মান রাখেনা 
(বুঝি ) একলা পেয়ে আমার মজালে। 

বদর ।_বিবিজান, গান গেয়ে আমার প্রাণ তর্ করে দিয়েছ। 
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তোমাকে দেখে আমার আর একজনকে মনে পড়ছে। 

রর্গিলা।- আবার কে মিঞা? কত অবলাকে ম্জিয়েছে? 

আমায় দেখে আবার কাকে মনে গড়ছে? 

বদর।-আমার বাপের পিশীকে ! তুমি অনেকটা! তা'র মত। 

এখন বল দেখি বাব আমাকে চাঁও--না শালা 

ইমামকে চাও ? 

রঙ্গিল।--তোমায় আগে দেখল্পেকি আর ইমাঁমকে চাইতেম? 

বদর।--তা'হলে তোমার বাবাকে বলি__কালই সাদী হ+ক্। 

রঙ্গিলা ।--বাবাকে বল্লে আমার তো বিষয়ে করা হবেনা । 

আমি আগে ভোমাঁয় বিয়ে করতে চাইনি, তাঁই শুনে 

বাব! দিব্যি করে বলেছেন যদি তোমায় বিষ্বে না করি, 

তিনি আমার মুখ দেখবেন না। তাই শুনে আমিও 

রাগের মাথার দিব্যি করেছি, তিনি যে স্বামী পছন্দ 

করে দিবেন। আমিও তাঁকে কখন বিয়ে করবনা । 

বদর।--অাএমন দিব্যি করেছ? তবে উপায়? 

রঙ্গিলা ।--উপায় তোমার হাতে! এখন তুমি যদি আমায় 

নিযে গিয়ে লুকিয়ে বিয়ে কর-_তাহ*লে কোন গোলই 
হয়না । বাবাও বিয়ে দিয়ে দ্রিলেন না, অথচ 

আমাদেরও বিষে হ'ল! আমারও দিব্যি বঙ্জায় রইল 

_-বাবারও কোন বাগ রইলনা ! 

বদর ।--(স্বগতঃ) এ একরকম ফন্দীতো মন্দ নয়! মাগী 

ফেলেন তেমন হ'ক, ওর বাপের অনেক টাঁক1। বিষ্বে 

* করে বুড়োর অর্ধেক সম্পত্তির মালিক হব। আর লুকিয়ে 
বিয়ে করলে আমার খরচ নাই-এক পয্পসাও না। 
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বেঁচে থাক্ শালার দাড়ী! এই এক দাড়ীতেই কুপো- 

কাত করেছি । 

রঙ্গিলা ।--আঁপনি কথ! কচ্ছেন নাযে? 

বদর।--আর “আপনি” কেন? "পরাণ, বল। 'জানের-জান' বল। 

ষা থাকে কপালে প্রাণেশ্বরী, আমি বাজী । তোমার 

বাবাকে বলে তোমাকে নিয়ে আঙ্জই বেড়াতে বেরোব। 

তাঁরপর একেবারে সাদী না করে জোড়ার এসে তোমার 
বাপকে সেলাম করছি। 

রঙ্গিলা ।-_-ই] ই! এমন না হলে বুদ্ধি? আমাকে নিয়ে বাগান 

বেড়াঁতে যাবে বাবাকে বল। কিন্তু আমি যে তোমায় 

দেখে মজেছি, ধেন তাকে বোলো না। 

বদর।--হ্যা তুমি আমায় এমনি বোকা পেয়েছ? আমি কত 

বড় এলেমদার হুম্নুর! পিশী আমার কথায় কথায় 

বলত 'বদ্ররতো। নয়--বুদ্ধিতে যেন বাঁদর! সেআমি 

ঠিক করে নেব । 

রঙ্গিল|।--তাহ'লে এই কথাই রইল; এখন আমি আপি। 

বদর।--এস জীবিতবল্পত। (রঙ্গিলার হস্ত চুন্বন) ইস. 

গাটারি রিকরে উঠল। বদর এবার সত্য সত্য বদর 

বদর! 

( সথিগণের প্রবেশ ) 

সোহিনী--খেমটা 

গুলে! জাল সামলে ফেলিস কাতলা বড় একগুঁয়ে। 
খাঁমক] ঘাই মেরে সে যায়না যেন তলিয়ে 
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তোর খেগলা বড় পলৃকা বুনোন; 
- শীকার ছুটছে বেজায় উজোন, 

কুজনে হাসবে কত, তুলিস্ টেনে সইয়ে। 
যদি গোড়া গেড়ে বনে মাঝখানে, 

. নোঁণা পানি ঢুকবে নাকে কাণে, 

গাড়ে ঘেন খাসনে আছাড়, রাধিস্ গুযোর না খেয়ে। 

করলি 



(কুহেলী ও ছব্র,) 

_কুহেলী।-(স্বগতঃ) যাঁক্। একট] সংবাদ পাওয়া! গেল। 

বদর আমাদের বাঁড়ী থেকেই ফিরছে, রঙ্গিলা বোধ 

হয় কান্ত হাপিল করেছে। এধন পর্যন্তও কেউ টের 

পায়নি !_:( প্রকাশ্ে) তাইতো--তুমি এমন চালাক 

হয়ে এই সহর থেকে ইমাম সাহেবকে খুঁজে বার করতে 

পারলেনা ? 

ছব্ব,।--( ( স্থগতঃ) মেয়েমীমুষ হ'লে বোধ হয় পারতেম, আমার 

তো বিবির মত দরকার হয়নি ! (প্রকাশ্তে) কিছু 

_.. ভেবনা বিবি, কিছু ভেবনা। মনিব আমার নিজে ইমাম 

সাহেবকে খুঁজতে বিরহে এই ০ না সাহেবকে 

ধরেআনলেন বলে। 
| 

 কুহেলী। দেখছি এ নব কাঞ্জে তোমার তত. হাত আস
েনা। | 

তুমি বুঝি তোমার, মনিবের মত কখন প্রেম করনি? 
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ছব্ব,।_ছুঃখের কথ। কি বলব বিবি সাহেব, গোন্ডাকী মীপ 

হয় তো বলি। প্রেম করেছিলেম”_নাঁক কাণ ময়েছি টা 

যতদ্দিন বাঁচবঃও পথে আর চলবনা। | | 

কুহেলী।--কেন? তুমি কি বড় দাগ পেয়েছ.? ্ | 

ছব্ব ।-দাগ। কি বলছ বিবি সাহেব_রাতকাণ। ক'রে ছেড়ে | 

দিয়েছে! এ 

কুহেলী।--সে কি তোমার উপর বড়ই দুর্ব্যবহার করেছে? 

সুবটমিশ্র- কারফা 

ছবব, 1 ছিলন! কথা1--যদি মুখ ফেরাত গোড়া থেকে! 

হাঁদলে কত, বল্পে কত, করলে পীরিত্ত ডেকে হেঁকে ॥ 

শেষে কি জানি কেমন হ'লঃ 

মনটা ভার বদঞ্লে গেল, 

ঝাড়, হাতে কল্পে তাড়া, গ'চলো পীরিত কাচায় পেকে ॥ 

বিবি সেই থেকে সামলে চলি | 

নোৌণ1 গাঙে জার কি উলি, 

(এবার) রোগী থেকে হয়েছি রোক্জ--শিখেছি ঠকে ঠেকে ॥ 

কুহেলী ।--এই যে তোষার মনিব ইমামকে নিয়ে আসছেন। 

আমি একটু সরে থাকি । | . 

না [গৃহান্তরেপ্রস্থান। | 

(বদর ও ইমামের প্রবেশ)... রে 

ইমাম।-মহাশর়, নিশ্চন্ব আপনি ভুল করেছেন।, ভুহেলী | 

. আমায় ভালবাসে,_-দে আপনাকে দিয়ে আমায় ডাকতে
 

, পাঠিয়েছে? এ হ'তেই পারেনা! | 

বদর।-_আরে ভাই, হ'তে পারে কি না, এখনি হাতে- কলমে ৃ 



বুঝতে পারবে। ঘাবড়াও, কেন? ছব। বিবি গেল 
কোথায়? পাশের কামরায়? | 

ইমাম ।--তাই যদি হয়, তাহ'লে নিশ্চ় হুহেলী বিবি মাখার 
বন্ধু আমেদের সঙ্গে দেখা. করবার জন্য আমার সাহায্য | 

চায়। জুহেলী বিবি আমেদকেই ভালবাপে, সে তার 
জন্তই উন্মাদিনী। | 

বদর।--মরে রেখে দাও উন্মার্দিনী! ও মেম্নেমামুষ জাতটাই 

পাগলের জাত। কখন কার জন্ত ক্ষেপে তাকেজানে! 

আমেদের সথ তার গিয়েছে, এখন তোমার উপর, 
ঝুকেছে। তোমার জন্য তার প্রাণ যায়- যায়! 

ইমাম ।-সে কি করে হবে। আর দি তে৷ জুহেলীকে 
তালবানিনা। 

বদর ।--ত| বাসবে কেন! তোমার যে রুহী ন। হ'লে 

পিরীতের ছমাট বাঁধবেনা। কিন্তু দেখ, সাফ, 
বলছি, কুহেলীর আঁশ ভুমি ছেড়ে দাও । তাকে তুমি 
আর পাবেনা) সে দফা আমি সেরে দিয়েছি! এখন 

আমার বুদ্ধি শোন, হাতের পাঁচ খুইও না! 
ইমাম সেকি? কি বলছ ভুমি? ্ 

বদর ।_-আর বলায় কাজ নাই। 

ইমাঘ।-এ বড় অন্তায়! 
বদর 1-আারে, পীরিতের ও আবার যায় অন্তার [ফি যাও যাও, 

দেরি কোরোনা, তোমাদের মিলন নাকরে বদরুদ্দিনের 
আর, আহার নিক! নাই। হা্ামি এমন হুর, 
নই ছা খুলিয়া রি ঢোক, ঢোক, ঢুকে পড়।. 
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এ দেখ বিবি ঘোঁষটা টেনে বসে আছে। (ধাক। দিয়! 
ঘরের ভিতর ঠেলিয়া দিয়া, দরজ। বন্ধকরণ ) হা) এইবার 

_ হয়েছে, শালা আমার কুহেলীকে বিয়ে করবে? কেমন 
জব্দ করেছি! বেঁচে থাক্ শালার দাড়ী! ছব্ব$ জানল! 

দিয়ে রগড়টা! একবার দেখি, কি বলিস? 

ছব্ব,।--মাজে হুজুর,:আর দেখবেন কি! | 

বদর র।-বলিস্ কি বেট। দেখবন1? রগড়টা একবার দেখব 

না? আমি কি এমনি বদর ! (দেখিয়া) ধ| তেরে কেটে 
তাক্ বেচে থাক্ শালার দাড়ী! বেধেছে বেধেছে, মজা 

বেধেছে! ছব্ব। ছড়ীটা ইমামের হাত চেপে ধরেছে। 
আমার বুদ্ধিঃ আমার বুদ্ধি-- 

ছব্ব |_-মাজ্ছে এতটুকু ফাপ সরেনা। (দেখিয়া) দেখুন, 
দেখুন, ছু'জনে হেসে ছু'জনের গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। 

বদর ।--পড়ছে নাকি? পড়ছে নাকি? বেঁচে থাক্ শাল।র 

দ্াড়ী! কি বুদ্ধিই বার করেছি! শাল! ইমাঁম--দেখি 
এইবার যাও কোথায়! যে কলে তোমায় ফেলেছি- এ 

থেকে বেরিয়ে আর কুহেলীর ধারে ঘেদসতে হবেনা। 

ধা তেরে কেটে তাক্-বেছচে থাক শালার দাড়ী! কি 

স্মুর্তি কি শ্মৃত্তি। (ছব্বকে আলিঙ্গন) 

ছক আজ্ঞে গেলেম। গেলে, গরিব আমি যে মারা যাই। এ 

আলিঙ্গনটা বাজেখরচ না করে কুহেলী বিবির জন্য তুলে 

রাখলে ভাল করতেন। পালাই বাবা! ক্ষেপ! কুকুরের 

কাছথেকে স'রে থাকাই ভাল! আপনি রগড়টা তাল করে 
- দ্বেখুন হুজুর, আমি একটু হাফ ছেড়ে আদি । [প্রস্থান। 
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বদর।_-মামার নাচতে ইচ্ছা হচ্ছে, নাঁচতে ইচ্ছা হচ্ছে! 
কি রগড়ই বাধিয়েছি। আমি এত বড় এলেমদার সুর, 

_. আমার সঙ্গে চালাকি ! 

(কুহেলী ও ইমামের প্রবেশ ) 
ইমাম।__সেলাঁম ভাই সেলাম, তুমিই আঁমার যথার্থ বন্ধু! 

বদর।- কেমন? আমার কথা মিলিয়ে পেলে? এখন বলতো 

| কুহেলী বিবি তাল না জুহেলী বিবি__ 

ইমাধ ।--আর লজ্জা দিওনা তাই। কুহেলীর আশা আমি 
ত্যাগ করলেম। তুমি তাকে বিবাহ ক'রে সুখী হও। 

'আমি আজ থেকে এই বিবিরই গোলামী করি। 

কুহেলী ।--সাঁহেব আপনার কাছে যেকি কতজ্ঞ-_ 

বদদর।--এ আর কথাটা কি? আমিইকি তোমার কাছে কম 

কৃতজ্ঞ! এস, এস, আমিই ভোমাদের হাতে-হাতে এক 

, করে দিই। . আরে এস, এস, লজ্জা কি বিবি? 

ধা তেরে কেটে তাক্-বেঁচে থাক্ শালার দাড়ী! কি 

- বুদ্ধিই বা'র করিছি। কেমন ইমাম সাহেব ! বিবিকে মনে 

ধরেছে তে।!. আর কুহেলী কুহেলী করবেনা তো? 

ইমাঁম।--এ সুন্দরী আমার পাশে থাকতে আমি আর কাউকেও 
চাইনা। 

বদর ।+-তবে যাও, এখন মনের সুখে ঘর করগে যাও | আমিও 

যাই, আমারও সাদী পাকা-_কুহেলী বিবির সঙ্গে। 
কুহেলী ।--সেকি? কুহেলী বিবির সঞ্গে তোমার সাদী ঠিক 

হয়ে গিয়েছে? কুহেলী তোমায় দেখেছে? তোমায় 

ভাল বেসেছে? | 
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বদর। ভাল কি সাধে বেসেছে বিখি! এই দ্বাড়ীর বহর 

দেখেই তাঁর মাথা ঘুরে গেছে। তবে বলি শোন, সে 
তা'র বাপের বাড়ী থেকে আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছে। 
আজ রাত্রেই আমাদের সাদী। জম্মা সাহেব. যখন, 
জানতে পারবে তার মেয়ে লুকিয়ে আমায় সাদী 

করেছে--তখন কি হাঁসিটাই হবে ! 
কুহেলী।--ঠিক মিঞা সাহেব -সব যখন জানাজানি হবে 

তখন কি হাসিটাই হবে! আমি এখন থেকেই হাসি 
চাপতে পাচ্ছিনি। 

মিশ্র খান্বাজ--কারুফা। 

কুহ্লী |-- হাঃ হাঃ হাং হাঃ হাসব আর কত ! 

যা হবার তা হয়ে গেল, বোঝবার যে সে বুঝলে নাতো]! 
বদর।- তারিফ দিও আমার ছু'শে। কেরামত আমারি বত। 
কুহেলী 1--" তুমি ত নাটের গুরু, 

এ খেলা করলে সুরু, 

বদর] কিছুনা-কিছু নাবিবি-দোক্সিগিরির কাজ-ই এতো। 
কুহেলী।-- তবে আসি সাহেব সেলাম, 

বদর| _- কি আর বলবে বল গোলাম, 

কুহেলী |-তোমায় বলব কি বেশী তুমি রাখলে কিনে জন্মের মত | 
বদর * আমায়ও-. 
কুহেলী ।- আমায় 

উভয়ে 1-_এখন সেলাম ঠুকে ঘরে চল, কাজ কি কথায় অত শত | 

[ সকলের গ্রস্থান। 
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জুম্ম। সাহেবের উদ্চান 

5৬০ শম্পা 0 2 সপ 

(জুন্মা সাহেব ও ভূত্যের প্রবেশ) 

জুম্মা ।-পালিয়েছে? বলিধ কি, পালিয়েছে? বদরের সঙ্গে 

কুহেলী পালিয়েছে ! যার সঙ্গে আমি তার বিয়ে দিতে 

চেয়েছি, তার সঙ্গেই পালাল! এ হ'তেই পারেন।-- 

হতেই পারেন] । 

ভৃত্য উর দাসী মেহেরা বল্লে, আপনি তাদের আজ এই 
বাগানে বেড়াতে হুকুম দিয়েছিলেন । 

জুম্মা ।-ইা, আমি বরকে বলেছিলেম বটে মেয়েটাকে নিয়ে 
এই বাগানে বেড়াতে । 

ভূত্য।_মেহেরা বলে ভার এই বাগানেই একটু আগে 
বেড়াচ্ছিলেন। কিন্তু এখন আর তাদের দেখতে পাওয়া 

যাচ্ছেনা আর বাগানের খিড়কীর দরজা খোলা। 
| প্রস্থান। 

ভুম্মা।- কিছুইতো বুঝতে পাচ্ছিনি। পালাবে কেন? আমিই 
তো বদরের সঙ্গে ভার বিয়ে দেব সমস্ত ঠিক করিছি। 

তবে পালাবার কারণ কি বুঝতে পাচ্ছিনি। 
| (তৃত্যের প্রবেশ) 
ভৃত্য ।_বদর সাহেবের একজন লোক এই চিঠিখানা, নিয়ে 

এসেছে। 7 [প্রস্থান । 
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হু বদরের চিঠি দাড়াও তো, এই চি হর ব্যাপার 
বোঝা যাবে। (পত্র ০৫ | | 

“মহাশয় ! 

আপনার কণ্া আমার সঙ্গে পলায়ন করেছে শুনে বোধ 

হয় আশ্চর্য্য হবেন।-[ হা ই আশ্চর্য্য হবার কথাইতে! 

বটে! ] প্রথম দর্শনেই আমি কুহেলীর চিত্ত আকর্ষণ 
করিতে সমর্থ হই-[ আমার গুঠীর মুণ্ড করতে সমর্থ 
হও! ] কিন্তু সে আপনার নির্বাচিত স্বামী গ্রহণ করবে 

ন! প্রতিজ্ঞ করায় তার ইচ্ছান্থদারেই আমি তাকে সঙ্গে 

করে এনেছি। [ওঃ তাই বটে 1] শীঘ্রই আমরা মুগপে 
বরবধূবেশে আপনাকে সেলাম দিবার জন্ত উপস্থিত 

হইব; আশা করি আপনার জামাতাকে আশীর্বাদ দানে 
বঞ্চিত করিবেন না। ইতি। | 

| বদর ।” 

 মেয়েছেলের মন কখন কার জন যে কেমন হয়ঃ মাথার 

চুল পাকলো এখনও বুঝলেম না! এই সকালবেলা বলে 

বদরের সঙ্গে বিয়ে হ'লে গলায় দড়ী দেবে, আবার সন্ধা না 
হ'তে তা”রই সঙ্গে পালাল! যাক্--আনার মনোনীত পাত্রকেই 
যে কুহেন্বী সাদী করতে সম্মত হয়েছে--এতে আর আমার আনন্দ 

ধরছেনা। বদর কাজের লোক শছে_-কাগের লোক আছে। 

টু তৃত্যের গুনঃশ্রবেশ ) 

সত 3 হুজুর, কুহেনী খাব এই চিনা গান, ভার 
লোক বসে আছে। নি [প্রস্থান ।. 
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জুম্মা ।--( পত্র পাঠ) 
| এ্বাবা! ৃ 

যে ছুঃসাহপিক কাজ করেছি তার জন্ভ কেমন করে 
আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করব? কি করে বলব কেন 
এ কাজ করেছি। [আরে বেটী, কেন করিছিস তাঁতে। 

এই বদরের চিঠিতেই জানতে পেরেছি-হাঃ হাঃ হাঃ... 
দু'জনে একজায়গায় বসেই চিঠি লিখেছে_হাঁঃ হাঃ 
হাঃ!] যদিও আমর! পরস্পরকে ভালবাসি কিন্ত এখনও 
আমাদের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পর হয়নি। [ঠিক ঠিক, বদর 
গুব ভালবাসে, মেয়েটাকে খুব ভালবাগে! ] আমর! 
আপনার উত্তরের অপেক্ষার আছি--আপনার অনুমতি 
পাইলে পরিণয়-সথত্রে আবদ্ধ হইয়া চিরস্ুখী হই। 

আপনার অভাগিনী কন্তা কুহেলী।» 
আমার অনুমতি! আরে বেটী আমার আবার অনুমতি 

কি? এবুড়োর যে আজ কি 8৮৫ তা তোকে আর কি 
বলব! ওরে কে আছিস রে! 

0 ১ (ভৃত্যের প্রবেশ) 
.. বসতে বল্ বসতে বল্, কুহেলীর চিঠি যে নিয়ে এসেছে, তাকে বদ্ূতে বল্, আমি উত্তর লিখে দিচ্ছি। আর যাঃ 
_ আমেদ কোথায় দেখ.) বাড়ীর সব ঘরে ঘরে আলো! জেলে দে। 
, তারা, এখনি বিয়ে করে কিরে আাসবে। ভোজের আয়োজন 
করু। চন চল্।-_আঙ্গ বড় আনন্দ! আজ বড় আনন্দ! আহা শি যদি সািউনারা? গু 
টি ১, ছার পান; | 
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(আমেদ ও ফৈজুদ্বীন ) 

আমেদ।_-কোন খবর পেলিনি? তোর কি মনে হয় লী রর 
কোথায় গেছে? টি 

ফৈছু।-কোন খবর পেলেমনা | হুর; শুনলেম, বিবি বাড়ী | 
থেকে চলে গ্রেছেন--কেউ জানেনা কোথায়! গজ 
বাহাদুর তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছেন। | 

আমেদ।--পাজী নচ্ছার গাঁধা! এই সহর ছেড়ে সে তো 

কোথাও যায়নি? এইটুকু সহরের মধ্যে টি বার রর 
করতে পারলিনি সে কোথায়? | রঃ 

ৈজু (মাজে, পারলে আপনার এই গালাগ্বালগুলে| খই? রঃ 
আমেদ।--তার সম্বন্ধে কিছু শুনলিওনি? ৮ 
ফৈছু।--আজ্ে কতক কতক শুনলেম বৈকি ? 

আমেদ।-_কি শুললি ? কি শুনলি? | | 

 ফৈছু।--শুনলেম বিবি বাড়ী থেকে পানিয়েছেন। 7 

আমেদ।-_আরে গাধা, সেতো আমি জানি, আর কি গুনলি 1 ্  
 কৈছু।_ঘার শুনলেম, তিনি বাড়ীতে না বলে গানিয়েছেন 1... 
| আমেদ এই থেলে মার-পাজী কোথাকার 7. | 

| ফৈদ।-আজে। কউ ফ্টে বরে বিবি লায | ধা; 
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দিয়েছেন? কেউ বঙ্লে ইমাম: সাহেব তাকে যা! র্ করে 
নিয়ে গিয়েছেন। ্ 

রা আমেদ মিথ্যা কথা! এটা ছুই বানিয়ে ঘলছিস-িাাদী 
১০০ চোরলত 

| রর 1--আজে চুরী কল্পেন ইমাম সাহেব, চোর হলেম আমি 
প্রেম প্রেম ক'রে আপনার মাথ! খারাপ হয়ে গিয়েছে | 

. আমেদ।-_-বেরো এখান থেকে হততাগ!! 
ট যে রকম ক্ষেপেছেন, তাতে সরে পড়াই বিধি! 

[প্রস্থান। 
আমেদ | জুহেলী ু েনী করে সত্যই শামি উন্মাদ হব 

| দেখছি। কু ক এ ক কস 
বেদরের প্রবেশ) ৃ 

বদর বার করিছি, কুহেলী বিবিকে ঘরের বার করিছি! 
এখন একটা মোল্লা পেলেই হয়--সাদীটা একবার হয়ে 

প্লে হ্য়। ইমামের সঙ্গে জুহেলীর সাদীন! দিবে. 
| আমেদ এ কি! এ ভূহেলীর কথা বলছে, কেন 1-- 

.. মহাশয়, আপনি জুহেলীর কথা কি বলছেন? | বদর কে ও, বড় কটু যে? এস এস এস। উ ২ 
আমেদ তুমি জুহেলীর কথা কি বলছিলে? টা .. 
বদর ।-জুহেলীর কথা শুনতে, চাও? শুনবে শুলবে-. 
. ভোষাকে বঙগব নাতো বলব কাকে? তুমি হালে সম্ব্বী 

লোক; আমি, হলেম, তোমার ভঙ্বীর পিতা_না 
মা গতি! 



শরম ৪৯ 
_ আমেদ ৰা স্বগতঃ) কি াপদ! এমন জানোয়ার তো 
| কখন দেখিনি। (প্রগান্তে )কি বলবে বল। 

বদর আরে ভাই বলব আর কি? সকালে তোষার বাড়ী 
-যাচ্ছিলেম,--পথে দেখলেম এক খাঁপস্থুরৎ. মেয়েমাহধ ! 

... নাম জিজ্ঞাসা করলেম, শুনলেম জুহেলী বিবি। ১ 4 
আমেদ তারপর? তারপর? 
বদর ।--বে-গজ বাহাদুর দেয়ে_প্রেষের দে খর 

থেকে ছুটে বেরিয়েছে । * 
আমেদ।-ত্্যা! সে কথা সে স্বীকার করেছে? বগা 

করেছে ? প্রণয়াবেণে গৃহত্যাগিনী আমার জুহেলী 
বদর।--হ1 ই! বড় মজার কথা, বড় মজার কথা, শোন 
বলে, যার জন্ত ঘর, ছেড়েছে--সে কি এর হিং 

জানেনা। নি 
আমেদ।-( গত) সত্যই আমি- জানিনা, আমি কখন 

 সন্দেহও করিনি যে সে. এতঢুর করবে। হৃদ স্থির 
হও, স্থির হও! অতি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠছ-স্থির 
হও! (প্রকাণ্ঠে) বদর মিঞা, তর সেলাম, তোমায় ৃ 
বহুত বহুত নেলাম। তারপর? ভিড 

বদর ।-তারপর আর কি?. আমান । হাত ধরে বলে তার ৰ 
... ভালবাপার মান্ধষকে খুঁজে আনতে। রা 
আমের বট? বটে? এতদূর? চ্ ঙ্ শর রদ 

০০ সক হচ্ছেনা। (ধা প্রদান) 2 
সম 1০ বাবা! এক থাক! গেল রে কর রকি? আগে 

লবশৌন। 
5 
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আমেন। আবার কি বলবার আছে? | ১ 

রর ।-মারে রগড়টাই শোন। করি, ক দে হে ভার, 
7. আসনাইয়ের মানুষটাকে বার করলেম। ... 
আমেদ।-_মামি বুঝতে পেরেছি তৃমি ঠা করছ, জী করছ, 

কৈ, আমার নঙ্গে তোমার তো! আগে দেখা হানি! | 
বদর ।-আারে সমব্ধী, তাতে. কি এল গেল। খুঁজে বার 
. করলেম শালার ইমামকে মি 
আমেদ।--কি1 কি বল্পে? | | 

ব্দ্র শাল! ইমাখের খাঁড় না ধরে দিলে ী[ বিবির 
২.1 বুকের উপর। ৰ | 
আমেদ |, কোরায় ভুমি, কোথায় বা ই? আমার 

| বন্ধু ইমাম 4৮22 | 
বদর হা. হা ৎখাম-যার, জন্য তোষার বেদ কেপে: 
উঠেছিল |. আরে, তবে, আর. মঙ্জাটা কি? উনৃটে | 

 দিয়েছি_-পাশা উল্টে দিযবেছি। এখন আর সে 

ক্ষুহেণীকে চায়না ।  জুহেলী বিবিকে রা সা 
খুশী আছে। আমি এখন নিশিস্ত হয়েছি | 

আমেদ।--প্রতারণ।-_ প্রতারণা ! | ্ 
ধন্বর।--সে কি' সহজে রাজী হয়? বললে, আমার, ব। 

:প্রণরিনী, কি করে আমি সাদী করি। কিন্ত আমি'কি: 
ছাড়বার পা? গামি তাকে বুঝিয়ে দিলেম_মেয়ে- : 
মানুষ মাঝে দাড়ালে কি পুরুষের বন্ধুত্ব থাকে? বাসু। 

.. শেষে ভুহেলীও রাজী, ইমামও রাজী! .. 
আমেদ।-- স্বগভঃ) খোদা, তোমার সংসারে এই প্রতারণা 
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কী |র জন্য আমি উদ লই শেষে আমার 
বন্ধু ইমামকে সাদী করলে ! আর ইমাম, তোমার এই 
কাঙ্গ? ছিছি তুমি কি মান্য? হা আল্লা! রর 

। বদর !--মারে। তাই, আর হাত, পা চালছ, কেন? এমন 

গড় শুনে টি হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ কির রগড়ই 
| বাধিয়ে . ) | 

আমেদ কি! আমার যন্ত্রণা দেখে 'ছুদিহ। হাদছ£ ?. সয়তাম। ! 

(শো রিয়া 1) আজ তোমারি এক দিন 1 কি মাছি 

রর এক দিন! ১ 

দর মারে গেলেম গেলেম গেলেম ! মরিছি_সরিছি ! আরে 
কর কি? ছাড় ছাড়! আমি মলে, তোমার বোন যে 
বিধবা হবে। বন্বদ্ধি ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। 

রর আমে _চোপ উদ্নুক! 2827 ১0১3 
বদর মারে ন! না; তুমি আমার, লী; নও-্খার ধম 

.. বাপ--ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও । এ 
ছি ছোরা বাহির করিনা) হড়। সয়ভান! নদ মদ 
তাদের ছু'জপকে কোথায় রেখে এসেছিল? রি 
বছর-_সন্বদ্ধি!_ ঢা 

.আমেদ চা টি | 
এবদর।-না. দা_কাই-তাই। ও ঘর কাক, নইনে 
্ ছি কথা ফুটছেলা। 
. আধেদ 17-ভয় নাই, বল্। | 
 বদর্এ-_এই বাগানে বিলের ধারে তারা পাই করছে, 

. আঙ্গ রাত্রে ত দের বিগ্নে_লাল মসজিদে । 1 



আমেদ 1 লাল 'ধনিগ!. মা 
বদর ।-হা হা- সাদী হবার কথা: 2 
আমেদ 1-যা কাপুরুষ, ডুই বেছে গেলি এই যার ইমামকে | 
0. একবার দেখব। এ 
বদর ।--হা হা ঠিক বলেছ ঠিক বলেছ। মার শালা ইমামকে, 
কেটে ফেল কেটে ফেল, শালাকে একেবারে কেটে ফেল ! 
4 আযেদ 1 আর জুহেলী--নিলজ্জ' -পাঁপীয়সী-_ তাকে মেরে 
হস্ত কলক্কিত করতে চাইন)। 
বদর, রি বলেছ, ঠিক বলেছ। হাজার হাক ময়েমাহয! 

তাকে মেরে আর-- | ঠা 
আমেদ1-না নাঃ তোমার ব্যবহাঃ রর সাধুরও ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়! 
বদর ।--হবার কথাই তো--ঠিক বলেছ_-হবার কথাই তো। 

সন্বদ্ধি! তোমার দুঃখ খে আমার কাদতে ছা 

হচ্ছে-আযা আ্যা! (ক্রন্দন) 

: আমেদ _আঁষার জন্য তোমার আবার দুঃখ, স সতান! ৮ 

বদর । হা £--ঘাখি সয়তান-স তান ছুঃখ নম দুঃখ নয় 
+ রি আল্লার কদম ছুঃখ নম-হামি, শান 

হাসি আসছে৷ 2. & এ 

াখেদ টুর হ আমার সামনে থেকে উর গাধা! আর | 
আমার, বাগ. বাড়ানি। রঃ আসার অন্ত তোর : মত 

0... মশকের জন্য নয়. ডি রঃ 
রা 1--ঠিক বলেছ-_ঠিক ২ বলেছ- তি দাবা গে 
... শাব্যাং। আমাকে ছেড়ে 1৩-্াষি এই চল্লেম। 
বি [উভয়ের বিপরীত দিকে গ্রস্থান। 
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রি বীর প্রবেশ ) 

ফ্ছে ।-ব বা ॥ গাড়ী হাকান ভাল, তবু পারিত: বা মনীবের 

চাকরী করা কিছু নয়! সময়ে মাথায় একটু জল 
দেবার যো নাই, পেটে একমুঠো ভাত দেবার সঃ 

নাই, রাত্রে ঘুমোব তার অবগর নাই। সদাই কাজ-_ 
সদাই গে 'গেপ-সামাল- -দামাল! আঙ্ছা, পীরিতে 

সুখ তে৷ কারো দেখলেঘনা, অথচ পীরিত করতেও 
তো কেউ ছাড়েন! এ শালার পীরিতটা, ঠিক! যেন 
আফিষের নেশা-_খেলেও পেট কাপে, না খেলেও 

ক. পেট ফা পে; কিন্তু মজ। 1 এই, একবার তার পেলে না 

খেয়ে আর থাকবার থো. নাই! যাই), কথায় কাজ 

 নাই। বিবি প| লিয়েছেন--সাহেব হস্তে হয়ে ছুটেছেন 
সার ছুই পীরিতের মাঝখানে আমি শালা তাতীর 

 মাকু-বিরাম নাই_-খালি আসছি আর াক্ছি। |] দো 
প্র হনব যদি ক পাতা পাই।, নারি 1 

রা 2 খে 
(হরিণ শী, ও কী রবে): 

লা শা জুহেলী, তোর, ফি সাই ছা দাদার স সে 

আর তোর দেখ! না হর ৯, 1 

হন | না হলে আর. এ লাখ পারে মর বে 
১. শুকিয়ে বেড়াচ্ছি কেন বল্? : সর 

কুহেল তা হয়তো এই । পোষাকে তোকে ও ভাল দেখান বলে | 
সত্য সত্য তো তুই আর ফকিরণী হবিনি? 
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জহেনী -_হতেম না) , ধরি তোমার গুধর ভাই কাণ রা চ্দী 
করে আমার ঘরে নাটুকত। 

কুহেলী পাছে তোকে না গায় এ এই আই তো দাদ! রা 
লুকিয়ে তোকে উদ্ধার করত গেছল 1. 

জুহেলী ।-_পোড়া কপাল উদ্ধারের ! তাই যদ্দি হবে তবে এখনে! 
কি আমায় খুঁজে বার করতে পারতনা? এখনও 

যদি সে এসে পড়ত তাহ'লে না হয় তোর খাতিরে তার 

সব নিস ছা 1. 

এখনো যদি] সে শাসিত। 
হাতটা ধরিয়ে, মুখটা ঢাছিয়ে। 

.. কাখে কাণে ক্ষম চাহিত |. 

আততায়ী হাদি, আপনা খাসরি, 

যদি ভারে বুকে পুলে নিত। 

আঘি তো অবলা-না? গা, বলিতে, 
সরষে কথা না ক্ষইত ॥ 

 বুলতান_ দাদা 

রি হহেলী।-. গুলো এত কেন ধলা 
হী বৰ ফে্টেছে, নখ হল | 

. নারীর গুমোর কে থা বল ॥ 

তুই মনে মনে মধ স.পৈছিস টি 
মিছে মুখে বড়াই করিস্, 

(তোর) লহমায় যুগ ধয়ে যায়__লুকোন বিফল | 

 কুহেণী :--দাদার বড় অস্ঠায়! তাইতো এখনও আছেন! কেন? ৃ 



দ্বিতীয় অঙ্ক ৫৫ 
বব কি, দি তুই বুঝি ক্ছ গু করেছিস? এ 

দেধ। পেলে শুধরে দিপ,। ভাল জিনিষ এক ভোগ 
করা কি ঠিক? পাঁচজনকে দিয়ে খেতে হয়। | 

 কুহেলী। তা তোর যদি এত ক্ষিদে পেয়ে থাকে বল্, & ইমাম 
আসছে, আমি তার ভাগ দিতে রাজী। | 
জুহেলী।-তোর একা কুগোলে তবে তো! ভাগ দিবি? অতন্ 
আর কাজ নাই। সত্য ইমাই তে!! তোদের সুখে র্ 

আর বাধা দেবনা, 7» আমি একট, সরে থাকি বিনে রঃ 
চোখ যে আর আর ফেরেন! 

| প্রন 
(মের এবেখ) ১ 

ইমাম (--হুহেনী, মামি যাবার পর মার ফোন ধ্বর মাছে টি. 
কুহেশী না, বাবাকে চিঠি লিখেছি, কিন্তু যে লোক গেছে 

সে এখনও উত্তর নিয়ে ফেরেনি। 
ইমাম নাই ফিক, আমি বেশ বুঝতে পারছি কি উত্তর রর 
আসবে | | 
কুহেলী ৪ যে, আমি যাঁকে পাঠিয়েছিলেম সে আপছে 
ইমাম ।-কি আর উত্তর আবে? পড়ে দেখ, তিনি কেবল 

তোমাকে তিরস্কার করেছেন র্ 

রি ভৃত্যের প্রবেশ ও পত্রদিয়া গ্রস্থান ) 
রঃ বুহেনী 1--(পত্র পাঠ). 
০ শকুহেলী! তোমার ভাবী স্বামীকে জআুখী কর। 

ভুমি যার জন্ঠ গৃহত্যাগিনী তাকে বিবাহ করে সখী হ্ও. 
ইহাই আমার আন্তরিক বাঁসনা। কি যা শর 



৫৬ রানল। 

গোপনে থাকিবার প্রয়োজন কি? তোমরা এস, আমার 

হৃদয় তোমাদের আলিঙ্গন করিবার জন্ত ব্য।কুল। এস মাঃ 

এ বৃদ্ধের আশীর্বাদ গ্রহণ কর। আমি উতৎ্সব্রে 
| আয়োজন করিয়াছি ।” 

ইমাম ।- তুমি ঠাট। করছ কুহেলী ! 
কুহেলী ৷ না প্রিয়তম, ঠা! নয়। তুমি নিজেই পড়ে দেখ । 

ইমাম 1-( পত্র পাঠান্তে) ধুহেলী ! কুহেলী ! নিশ্চয়ই এর মধ্যে 

কিছু রহগ্ভত আছে। কিন্তু যাই থা, আমাদের আব তা 

দেখবার প্রপ্ধোজন নাই। ওবে আর বিলম্ব কেন? আমি 

যাই, একজন মোল্ল! সংগ্রহ করি, পরিণন্-কার্ধ্য যত শীন্ব 

সম্পন্ন হয় ততই ভাল! এই পাশেই লাল মসজিদে 
এক জন মোল্লা থাকেন, আমি তাকে জানি) চলতার 

কাছেই যাই। 
[ উভযের প্রস্থান । 

(জুহেলীর পুনঃ প্রবেশ) 

জুহেলী।-কি সুধী কুহেলী আর ইমাম। এ হাতে-হাতে 

বুকে-বুকে ছ'্ধনে চলেছে! যেন স্বর্গের দেবদস্পতি মর্ত্য 
আলো করে চলেছে 1-এই যে মামেদ আসছে না? 

আমেদই”তো! ! একি ? মুখখানা রাগে তরা, বেন বেহু স 

হয়ে চলে আসছে । দেখি, হঠাৎ চেনা দেবনা। আমান 
দেখতে পায়নি, মুখটা চাকি। ( অবপ্ত্ঠন) 

(আমেদের প্রবেশ ) 

আমেদ।--& থে এ যে--ছগনে হাত ধরাধরি করে চলেছে ! তা 
হ'লে যা শুনেছি তা ঠিক। 



ঘতার বা টা ্ ৫৭ 

হে মান গন অত. যত হয়ে কার ০ 
0. যাচ্ছেন? পা ঁ 
আমে 1--পরে যাও, সবে যাঁও। রঃ দুরে নৌ) 8 যে একট! 
... কুঙ্গের ধারে গিয়ে দাড়াল! এ কলধিনী জুহেদী 

ইমামের কাধে ভর দিয়ে! | 

্ জুহেলী --(শ্বগতঃ) কাকে কি মনে করেছে? ঈর্ধান মধ 
দেখে আমার তারি আনন্দ হচ্ছে। 
আমেদ।_-ছন্বেশে আমার চোখ থেকে লুকোবে ?.. শন 

তোমায় ঠিক চিনেছি, ঠিক চিমেছি! | | 
ভুহেলী।--(স্বগতঃ) চমতকার চিনেছ! তোমার নজরের 

প্রশংসা না করে আর থাকতে গাচ্ছিনি। হারে 
. মহাশক্ন__ | 

আমেদ।_দেথছি আপনি ফকিরণী। অগ্রহ করে, মার 
এসময় বিরক্ত করবেন না-চুপ করুন। (দূরে দেখিয়া ). 
খষেইবে! ইমামের, বুকে মৃধ বুকিে_উঃ রমণী, 
তুমিই পিশাচী! রে 

হী মহাশয়? বলুন না আপনি কাকে ধু দছেন 1 
আমে ।-ম্াপনাকে নয় বিবি, আপনাকে নয়। আপনি 
সরে যান-এখন মামার মাথার, ঠিক নাই, আধার ৃ  

বির করবেন না।--হা ভাল কথা পনি, বলতে 
পারেন, আপনি কি জানেন: এইমাত্র জুহেলী এখান 

8 থেকে গেলনা? 
(জুহেলী ।-_ হা, জুহেলী এখনও এ রা গার হয়নি। ্ 
আমেদ হী হা, একি কখনও কারো ভুল হয়? বলুন, যদি 



৫৮ রলিল। 

নেন, অগ্থুগ্রহ ধরে বলুন, এ যে লোকটার হাত ধরে 
ও 1াড়িয়ে--ও ইমাম না? 

জুহেলী।--ই1 মহাশয়, আপনি ঠিক দেখেছেন। 
খ্বামেদ।-আর একটী কথা। মাপ করবেন। আর একটী 

কথা। আপনি দেখছি ওদের চেনেন,যদি জানেন-- 

দয়া করে আমায় বলুন-কি উদ্দেশ্তে ওরা এখান 
থেকে ওদিকে যাঁচ্ছে। 

জুহেলী।--ওর| বিবাহ করব|র জন্য মসজিদে যাচ্ছে। 
আমেদ।-- যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে | দেখি কতদূর কি 

করতে পারি । 

[প্রস্থান । 

জুহেলী ।-_ঈর্ঘ। ! গ্রণয়ে ঈর্ষ। মানুষকে এমনি অদ্ধ করেই বটে! 
আমি এতক্ষণ সামনে দীড়িয়ে কথ! কইলেম, আমার 
চিনতে পারলেন।! কুহেলীকে আমি মনে করে চলে 

গেল। কুহেলী যে নাম ভ'ড়িয়ে মামার নামে পরিচ্ন 

দিয়েছে, তাতেই এই ভুল দীড়িয়েছে। বেশ হয়েছে ! 
আমাঁকে যে আমেদ যথার্থ ভালবাসে তার যথে& প্রমাণ 

পেস্ষেছি। তবে আর লুকিয়ে থাকি কেন? কুহেলী 
বিয়ে করতে গেধ--আমিই বা বাদ পড়ি কেন! . 

[ প্রস্থান । 



চতুর্থ দৃশ্য 

ছু সাহেবের বাটা-উত্সব-মগুপ 

্মা।_কি আনন্দ! কি মানন্দ! মেনে, জামাই বিয়ে করে 

আসছে! গিনি যদি আজ বেঁচে থাকত! ওরে দ্র 

নাচনাওয়ালীদের ডাক্, নাচনাওয়ালীদের ডাক্ |]. খানের 
ঢেউ. বয়েযাকু। | 

ভুতের প্রবেশ ) 

ভৃত্য হর বদরুদদন সাহেব আলছেন। 
জুম কোণায়? কোথায়? 

4 (ব্রকদিনের প্রবেশ) 
রি এস, এগ বাব! এস, আবার মাপ চেয়ে চিঠি লিখেছিলে। 7 

মাপ কি নহে কারক? আগে নাতি হাক তারপর 

মাপ । কোথায়, কোথায়, আমার কুহেলী কোথায়? 
বর ।-আজে, আপনার কাছে আদতে তার, পাহস হচ্ছেনা। 1 

.. আপনাকে লুকিয়ে বিয্নে করেছে কি না 1. 
ভমা। বেশ করেছে-বেশ করেছে।: আমি যার পে বিয়ে 

দিতে চেয়েছিলেম তাকেই বিয়ে করেছে, এরজন্য আমার 

সামনে আসতে তার তয় কি? দিয়ে সঃ মাকে আমার 

নিয়ে এস, যার চাদমুখধানি দেখি। | 
বদর ।--( নেপথ্যের দিকে) এপ, এস আমার জানের ছাল 

আমার বেহেস্তের হরী, আর কীপুনি কেন? 



৬. পু রাহলা 
র্ রঙ্গিলার প্রবেশ ও জুগ্মার সম্মুখে টু. 

গাড়িয়া উপবেশন ) 
৬ 1।--ওধানে নয়, ওখানে নয়, বুড়ো বাপের বুকে আয় বেটি 
রি দেখিয়! পশ্চাৎপদ হইয়। ) আ মর, এ আবার কে! 
বদর ।__আর রাগ কেন ্বশুরমশাই, আর রাগ কেন? মেয়ে- 

জামাইকে আশীর্বাদ ককন। আহ! আপনার মেয়ে 
আপনার ভয়ে শুকিয়ে গেছে। | 
জুঙ্গ।।তোর গুধির পিগ্ডি হয়েছে। কোথা থেকে এড ডাইনী 

মাগীকে নিষে এলি? আমার মেয়ে কুহেলী কোথায়? 
খদর।--এই যে শ্বশুরমশাই, আপনারই গোখের সামনে। 

| প্রাণের, মুপড়ে যেওন|-- _ঘাহ। অভিধানে ধান 
... লাল হয়ে উঠেছে। | 
জুক্সা।--ওরে বাদর করেছিদ কি? এ কাকে বিয়ে ছি ৃ 
এ যে বাদী_ রঙ্গিলা | 

বঙ্গিলা।--পিত] পিতা? মেয়েকে পরিত্যাগ করবেন না। 
(জুগ্মা চুপ কর্ বেটী, চুপ কর্। 
বদর 1773ঠ) প্রাথেশ্বরী ওঠ! বাপের গল। দড়ির ধরে রেষাপ, 

চাও। বাপের রাগ--ও আর কতক্ষণ! .. 1, ূ 
রঙ্গ 11--( জুগ্নাকে আলিঙ্গন করিয়া) বাবা | তাগিনী কন্তাকে . 
ই মার্জনা করুন। রে ূ 
্ঃ খুন করলে, খুন করলে, ওরে কে হস, দেখ, 

_ খুন করলে, আমায় চেপে মেরে ফেব্লে! 
বদর।-বাবা! এমন তো। রাগ দেখিনি! মেয়ের উপর এমন, 

বাগ! 



দ্বিতীয় অঙ্ক... ৬৯ 

(ইমাম ও কুহেলীর প্রবেশ) 
জুল্ম1।--এ আবার কি দেখছি? তুই বেটা | আবার. কাকে 

সঙ্গে করে এখানে এলি? তোকে বা কে আসতে 

বললে? 

ইমাম আমি এই সুন্দরীর স্বামী, আমার অন্ত পাচ নাই। 

বদর ।_ঠা হাঠিক ঠিক| আমিই তো মিলন করে দিয়েছি, 
টি মোল্লা ডেকে দিয়েছি। 

জু্ম।-তুই! 

বদর।-আ]জ্জ শ্বশুরমশাই। আপনার সামনে কি মিছে কথা 

বলছি? আমিই তে! এ বিষের ঘটক।-কি বল বন্ধু 

কথা কইছ নাঘে!-বিবি, আপনাইয়ের লোক পেয়ে এর 

মধ্যেই আমাকে ভুলে গেলে? 
ঘ্া।--একি, তুই মাতাল, না ক্ষেপে গেছিস্? এযে শামাহই 

মেয়ে কুহেলী। | 
বদর।-:মাজ্রে মাপ করবেন শ্বশুরমখাই) কিছুব কন্ুর নেবেন, 

মাঃ নেশাট। বোধ হয় আপনারই কিছু বেশী হয়ে 

থাকবে। এই যে আপনার টাদ্পান! মেয়ে, আপনা 

সামনে- চিন্তে পারছেন না? | 
মম চুপ কর্ উল্ুক! বাদী, কিএ সব, গল বল্ না 

বি করেছিস? . 

র্িলা।_-আপনার মেয়ের আর আমার পৌঁধাক : তাল কে 
দেখলেই সব বুঝতে পারবেন। ধ দেখুন আপনার ূ 

মেয়ে আমার সাজে, আর আমি আপনার মেয়ের মাজে! 

[দর 1--ওরে বাবা, এ শালী কলে কি! 
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রিল 11_আাজ লকালে আপনি রাগের মাথায় একটু ভুল 
.. করেছিলেন। আথাকে তাড়াতে গিয়ে আপনার 

মেয়েকেই বাড়ীর বার করে দিয়েছিলেন, আর 
... আমাকে চাবী দিয়ে রেখেছিলেন । | 

: বদর।--ধা তেরে কেটে তাক! বাঁপের মতন বাপ, বাদীকে 
_..:. ভাড়াতে গিয়ে নিজের মেয়েকেই তাড়িয়ে দিলে! 
 জুঙ্ছ।।_-মার বেঁচে থাক্ বাপু তোমার দাড়ী! আমার মেয়েকে 

বিয়ে করতে এসে এই বাদীকে বিয়ে করগ্ে! 
রঙ্গিলা ।-আমিই আপনার মেয়ে সেজে এই বাঁদরের মন প্র।ণ 

হরণ করেছি। এখন ইনিই আমার স্বামী । 

বদর।-তোর যম, ধাড়ী মাগী! ডাইনী ঘাগী! তুই যখন 

ড্রন্মা পাহেবের মেয়ে ন'ন, তখন আমারও কেউ ন'স! 

আমি বুঝতে পেরেছি--সব জুচ্চ্রী-_হুঙ্ষবী! আমায় 
ঠকাবার জন্য মতলব করে এই সব করেছে! 

ইমাম ।-কেন ব্দর মিঞা সাহেব, চটছেো কেন! তুমিই তো 
বল্পে প্রণয়ের ন্যায়-অন্ঠায় নাই। জুল্মা সাঁহেব শুনুন) 
ইনি আপনার সম্পত্তির মালিক হবেন বলে আপনার 
কণ্ঠাকে নিয়ে পাণিযে লুকিয়ে বিয়ে করেছেন। উদ্দেশ, 
নুকিয়ে বিয়ে.করলে যৌতুক হিসাবে ওকে কিছুই দিতে | 

| হবেনা ! 

জুম্মা ।__-এত বড় পাজী তুই!-ঠিক হয়েছে, বেটা ঠিক হয়েছে, 
আমার যেয়ের সঙ্গে তোকে মানাবে কেন? ঠিক হয়েছে, 

 রঙ্গিলার সঙ্গে ঠিক মিলেছে । . 
বদর।--আমমি এ বিষে করবনা! ই, আমি এমন এলেমার 
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হন্র নই। আমায় ঠকাবে? এই চল্লেম আমি, তি, 
এর বিহিত করতে পারি কি না! ৮৬ ও 

রঙ্চিলা।__দ্াসীকে ফেলে কোথায় যাও প্রাণের! (থেক) 

ধরিয়া) আর কি তোমায় আমি ছেড়ে দিই? 
বদর ।--ছাড়, ছাড় মাগী ছাড়। নইলে এক হি 
ইমাম ।_কি, ভ্রীলোকের গায়ে হাত! দেখবে একবার? 
বদর ।-_-ওরে বাবা এও যে তরোয়াল বা"র করে! (চক্ষু বুজিয়া ) 

ঘাট হয়েছে তাই, তরোয়াল আগে খাপে গৌজ। 

জুম্ম। |-_বল্ বেটা পাজী, রঙ্গিলাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করবি? 
বদর।--করেছি বাঁবা করেছি, আর করবো কি! (স্বগতঃ) 

কি ক্যাসাদেই ফেন্লে, যা ধাড় ইমাম আবার তরোয়াল, 

খোলে! ৃ 

জুম্মা ।_কুহেলী! ইমামের সঙ্গে তোর কি সাদী হ'য়ে রেড 
কুহেলী ।-- ই! বাবা আপনিই তো এ বিবাহে অন্থমতি দিয়েছেন | 

এই দেখুন আপনার সেই চিঠি। 

জুম্মা।-আঃ সব গোলমালে কেমন হয়ে গেছে, হা হা 

আমিই তে অঙ্থমতি দিয়েছি তোর যাঁকে পচ্ছন্দ হয় 
তাকে বিয়ে করে সুখী হও। তখন কি জানতেম 

এই গাড়োলট। এমন ! 

বদর ।--গাঁড়োল কি বাঁবা! আমিই তো ট মিল্লন করিয়েছি .. 

আমিই কি ভানতেম এ জুহেলী নয়, কুহেশী ? ফন্দি 
খাটাতে গিয়ে সব কেমন উল্টোপাণ্টা। হয়ে গেল দেখছি। 

জুগ্ম1 1--তুমি কতবড় হুনুর? পিশী তোর ৪ বলত ? বাদরের 
বুদ্ধিঃ মীন 



৬ গলা 
বদর। - আর বাবা বাদর বল, গাড়োপ বল, যা বল তাই, আমি 

শালা, শালার বেটা শালা! 
জুন |1-যাক্, যখন সাদী হ'য়ে গেছে, তখন মা কুহেলী, আর 

আমায় রাগ নাই, বুড়ো মানুষ, কেমন নিজের ঝাঁজে 

মাথাটা গুলিয়ে গিয়েছিল। থাক আর আমার রাগ 
নাই। বাব! ইমায, তুমি দরিদ্র বটে, কিন্তু আর 
আমার আপশোধ নাই। আমার জামাই আর গরীব 
থাকবেনা, আমার বিষয়ের অর্ধেক তোমার--আর 

'অদ্ধেক আমার ছেলে আমেদের। কোথায় গেল সে 

হততাগা, এ আনন্দের সমর গেল কোথায়? 
( উম্ুক্ত তরবারি হস্তে আমেদের প্রবেশ ) 

আমেদ।--শুনলেম জুহেলীকে বিয়ে করে ইমাম, কুহেলীর সঙ্গে 

দেখা করতে আমাদের বাড়ীতেই এসেছে। এই যে, 

এই যে বদমায়েস বন্ধু -তোমায় পেয়েছি। যদ্দি 

ভদ্রতার বিন্দুমাত্র জ্ঞান তোর থাকে, তাহ'লে তরোয়াল 

খোলু, আমার প্রণয়িনীকে লুকিয়ে বিয়ে করার মঙ্গাটা 
তোকে দেখিয়ে দিই। খোন্ তবোয়াল। 

বদর 1--বাবা, দ্বিলে বুঝি সেরে! এও ঘে আবার তরোয়াল 

খোলে? প্রাণেরি আমায় ঢেকে রাখ, ঢেকে রাখ। 

তুমি আমার জাম বীচাও। কা শালা মার তোমায় 

ত্যাগ করে! | 

ইমাম !কে ও? আমেদ? তুমি আমায় অকারণ হ্বন্দ যুদ্ধে 
আহ্বান করছ। কেন তাই ! আমি কি অপরাধ করেছি। 

আম তো অনুমতি নিয়েই বিয়ে করেছি ভাই। 
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আমেদ।-আর ভাই নয় কাপুরুষ, তোর শক্রু ! ্ ষ 

হ'দ, খোল্ তরোয়াল। | | 
জুম্মা ৮_আর তরোয়াল খুলতে হবেনা বু ভোর 

আবার হ'ল কি? আঙ্গরাত্রে সকলকেই ভূতে গেলে 
নাকি! 

বদর ।-_আমাকে যে পের্রীতে পেয়েছে, তার আর ভূল নাই! ্ 
ইমাম ।--ভাই আমেদ।) শোন, স্থির হও। 
আমেদ কোন কথা নয়! খোল তরোয়াল। আমার 

প্রণররিনীকে ভুলিয়ে-_ | 

( জুহেলীর প্রবেশ) 

জহেলী।--বিয়ে 'করা! এ বড় অন্ায়! (কুহেলীর অবগু£ন 
খুলিয়া) কিলো এমন ভাই থাকতে আবা কার গলায় 

মালা দিয়েছিস ! রি | 
কুহেলী।--আর ভাইয়ের উপর হিংসা কেন তাই; কঃ এই 

.. মাল! নে না) তোর ভাই কি আমার ভাই-যাকে পছন্দ 
হয়, তাঁর গলায় দেনা। 

আমেদ।--একি! তুই পোড়ারমুখী হুহেণী_-আার হল, 

তুমি! 
জুহেলী1_ তোমারই দাপী। (মালা পাই দেওয়া) 
ভুন্সা।_ওরে এ হতভাগ। ছেঁড়া আবার কোথা থেকে কাকে, 

ধরে নিয়ে এসে বিয়ে করলে! নি আছ বিয়ের 

হাওয়া বইছে নাকি? | 
. বদর।_-ঠিক বলেছেন শ্বশুরমশাই ! ও শ্বগুরমশাই-ই বলি 



অইযাথাকে কপালে । আমি শুদ্ধ যখন বাদ পড়িনি__. 
র্ এই রঙ্গিলাকেই প্রাথেশ্বরী করে নিয়েছি, তখন আপনি 
আর বাদ থাকেন কেন? এ রঙ্গিলার যদি মা থাকে 

বকুল, এনে আপনার সঙ্গে গেঁথে দরিই। 
আযেদ ।--জুহেলী, তুমি এখানে কি করে? এ সবকি রহস্য? 
জুহেলী।__যাও তোমার সঙ্গে আমি কথ! কইবনা। তুমি এমন? 

_ বাগানে আমার সঙ্গে কথ! কইলে, আমায় চিনতে পারলে 
না? কুহেলীকে আমি যনে করে রিষের জালায় 

বোন হরণ করতেই ছুটলে। ছি, পুরুষ এমন ! 
কুহেলী।-_দাঁদা, আমি নিজের নাম ভখড়িয়ে জুহেলীর নাম 

নিয়েছিলেম বলেই তোমার এই ভূল হয়েছিল। 
জুহেলী-নে, বোঝা গেছে) তুল হবে কেন? বোনের উপর 

দরদ কত! তাই তো তোর পেছু নিয়েছিল। 
আমেদ।_ছিছি আমি নির্বোধ! আমি কিছুই বুঝতে 

পারিনি! | | 
বর্দর।-আর আমি কি হুন্থর! বেঁচে থাক্ শালার দাড়ী! 

আমার বুদ্ধিতেই তো হ'ল! 
ইমাম।-এস একবার তরোয়াল খোল, ুদ্ধটা হ'ক। 
আমেদ।-_ভাই। আর লজ্জা দিওনা । তুমি প্রাণের দোস্ত। 
রঙ্গিলা ।-আর আমি আপনাদের বাদী। 
বদর ।_আর এই শালা আজ থেকে এই বাদীর বান্দা। 
জুম্মা ।_যা!-গোলমালে সব কেমন উল্টে গেল! তুমি 
আমার দোস্ত গঞ্জ বাহাছুরের মেয়ে জুহেলী? আমার 

আমেদের গলায় মাল! দিয়েছ ?. বেশ করেছ; বাঁবা 
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বেশ করেছ, আজ আমার ছেলে মেয়ে ছু 'গনেরই, বি ! 
বেশ, বেশঃ কি আনন্দ--কি আনন্দ! রর 

রঙ্গিলা ।--আজের দু'জনের নয়, তিনজনের আজ বিয়ে শান 
আপনার মেয়ে। 

জুম্ম(।--হা! হা মেয়েই তো, মেয়েই তে|। আর বাদ ন্ 
আজ থেকে তুই আমার মেয়ে। তোর বুদ্ধিতেই তো 
এই সব হ'ল! ট 

বদর। শ্বশুরমশীই, রাগ পড়েছে? তবে একবার ভাল করেই 
সেলাম -করি। বেঁচে থাক শালার দাড়ী! আমিও 

আপনার জামাই। 
জুম্মা ।_হা হা! তুমিও জামাই বই কি। ওরে কে আছিস, 

গজ বাহাছরকে খবর দেঃ খবর দে। আজ বড় 

আনন্দ_-বড় আনন্দ! ওরে নাচনাওয়ালীর। কোথায়? 
একট, নাঁচ গান করুক, নাচ গান করুক। আহা গিনি 

যদি আজ বেচে থাকত, বউ. জামাই দেখে কত 
আনন্দই করত! 

[ প্রস্থান। 



ডল রঙ্গিলা 
( নর্ভকীগণের প্রবেণ ) 
বেহাগ-খান্বাজ--খেমট। | 

আধারে সই ফুটলো আলো । 
১... ইিলের মুলে করলে বেদাত প্রাণ নিযে প্রাণ বিকিয়ে খেল । 
ইমা ও নুজেলী।-_. আমর! পেয়েছি মনের মত, 

ও আমেদ ৪ ই্রকেল 17 আমরাও বাদ পড়িনি ভে, 

বদ আমারও হয়েছে মুখের হত, 

রঙ্গিলা ।-- গ্ণশিখি ভোমায় সেধেভি কত, 

সখিগণ | লেশ হয়েছে বেশ হয়েছে, রেখনা কেউ মনের কাঁল। 
খধন রাজার মাথার কিরে যদি কেউনা বল ভাল ॥ 

ববনিকা। 












